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Abstract 
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matrisorganisation som organisationsform. I matrisen finns Verksamhets- och 
resursledning vertikalt i linjeenheter och projekten utförs horisontellt inom olika 
verksamhetsgrupper/verksamhetsområden. Varje medarbetare tillhör en linjeenhet 
baserat på sin kompetens men arbetar ute i produktionen i ett flertal projekt parallellt. 
Denna fallstudie behandlar olika strukturer av en matrisorganisation, förhållande 
mellan linjeenhet och projekt, allokering av personella resurser samt 
personalhantering i projekt. Syftet är att hitta lösningar hur effektivisering kan ske för 
projekten och linjeenheterna. 
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Sammanfattning 

Sammanfattning 
Detta examensarbete är utfört på Försvarets Materielverk, FMV, som utför all sin 
produktion i projekt. Deras organisationsform är uppbyggd som en matris där 
verksamhetsledning och resursledning finns vertikalt i linjeenheter medan projekten 
utförs horisontellt inom olika verksamhetsgrupper/verksamhetsområden. Varje 
medarbetare tillhör en linjeenhet baserad på sin kompetens med en linjechef men 
arbetar parallellt mellan ett flertal projekt ute i produktionen. 
 
Syftet med examensarbete är att göra en fallstudie för att hitta lösningar, hur 
effektivisering kan ske både för projekten och för linjeenheterna. Denna fallstudie har 
avgränsats till områdena hur en matrisorganisation är uppbyggd och hur den fungerar, 
samarbetet mellan linjeenhet och projekt, allokering av personella resurser mellan 
projekt samt personalhantering i projekt. Datainsamlingen har utförts med en kvalitativ 
metod genom intervjuer med resursledningen och produktionen. 
 
Resultat av fallstudien visar på att FMV har en stark matrisstruktur. Den ligger nära en 
projektbaserad organisation, där de flesta medarbetare arbetar i projekt och de flesta 
besluten angående projekten tas i produktionen. Den individuella medarbetaren har sin 
chef i linjeenheten men är fysiskt placerad vid sina projekt, oftast nära sina 
projektledare.  
 
FMV har ingen egen tillverkning vilket gör att deras huvudresurs är medarbetarna och 
deras kompetens. Det finns en viss osäkerhet i arbetet hos projektmedarbetarna vilket 
beror på dels avsaknad av fasta rutiner och dels på få närliggande mål. Detta gör att de 
flesta slutsatser och rekommendationer behandlar hur arbete och mål ska bli tydligare 
för att skapa en effektivare medarbetare. Arbetssituationen är idag väldigt ambivalent 
för den enskilda medarbetaren med mycket projekt med olika chefer. Detta kan ändras 
genom att förändra ledarrollerna och öka stödet både till projekten och till 
linjeenheterna. 
 
I rapporten återfinns även en jämförelse med AstraZenecas matrisorganisation och 
arbetssätt för att få ökad förståelse för olika matrisstrukturer samt att ge nya idéer och 
synvinklar till FMV. AstraZeneca har en matrisstruktur med starkare linjeenheter och 
svagare produktion till skillnad mot FMV. Jämförelsen visar att AstraZeneca ger mer 
stöd både till sina linjerchefer genom en utvecklad personalavdelning och till 
projektledningen genom en supportenhet. 
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Abstract 

Abstract 
This master thesis has been performed at Swedish Defence Material Administration 
(FMV), who carries out their production in projects. The shape of the organisation is a 
matrix where the company and resource management belongs vertically to a line 
organisation and the projects are performed horizontally in different areas of business. 
Every co-worker belongs to a unit based on his qualifications, and the units are 
organised in a line together with a line manager. However, the co-worker works in 
production with a number of projects simultaneously.  
 
The purpose of this master thesis is to perform a case study to find solutions as to how 
the projects and the line organisation can be more efficient. This case study is limited 
to the area of different structures of a matrix organisation, the collaboration between 
line organisation and projects, allocation of personnel resources between projects and 
human resources management within the project. The data has been collected by a 
qualitative method through interviews with the management of resource and 
production. 
 
The case study shows that FMV has a strong matrix structure which has a lot of 
similarities with a project-based organisation. Most of the staff work in projects and 
the majority of the decisions concerning the projects are taken in production. The 
individual co-worker has his superior in the line organisation but is located near the 
projects, close to his project managers.  
 
The most important resource for FMV is the employees and their knowledge, as FMV 
does not have its own manufacturing. There is insecurity in the work of the staff due to 
the lack of familiar routines and not enough short contiguous goals. Most conclusions 
and recommendations tell how the staff can be more efficient by making its work and 
goals more distinct. Today, the working situation is very ambivalent for the individual 
co-worker with many projects with different managers. This can be modified by 
changing the role of management as well as increasing the support to the projects and 
to the line organisation. 
 
In the report, there is also a comparison with AstraZeneca’s matrix organisation. The 
purpose of this is to improve the understanding for different matrix structures and to 
bring new perspectives to FMV. AstraZeneca has a matrix structure with a strong line 
organisation and less powerful production compared to FMV. The comparison shows 
that AstraZeneca gives more support, both to line managers by a well-developed 
human resource department and to the project managers by a project support unit. 
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Kapitel 1 - Inledning 

1. Inledning 
I detta inledande kapitel beskrivs syftet med studien det vill säga bakgrund, 
problemdiskussion och mål. Vidare redogörs det för vilka avgränsningar studien har 
samt rapportens disposition. 
 

1.1. Bakgrund 
Organisationer kan driva sin verksamhet i olika former. Formen kan antingen vara 
funktionell, matris eller projektbaserad. I en funktionell organisation arbetar varje 
medarbetare i en enhet, exempelvis teknik eller ekonomi, där det finns en överordnad 
som styr och leder arbetet. I en projektbaserad organisation sitter däremot alla 
medlemmarna i ett projekt tillsammans oavsett kompetens och mestadels av 
organisationens resurser ingår i olika projekt. (PMBoK, 2004) Många företag väljer 
idag att organisera hela eller delar av företaget i projekt, till exempel i 
utvecklingsavdelningen. Det för att säkra nödvändig förnyelse och lärande i 
organisationen och för att kunna anpassa sig efter nya krav och möjligheter som 
företaget står inför. (Eskerod, 1998) En matrisorganisation är en blandning av 
funktionell och projektbaserad organisation. Det innebär att verksamheten drivs i 
projekt, men medarbetare tillhör en linjeenhet med en linjechef. (PMBoK, 2004) 
 
Försvarets Materielverk, FMV, är en civil statlig myndighet som arbetar utifrån en 
tvådelad matris där all produktion sker i projekt medan resurs- och 
verksamhetsledning finns i linjeenheter. Verksamheten styrs utifrån ett rollbaserat och 
processtyrt arbetssätt. Deras huvuduppgift är att utveckla och upphandla ny materiel åt 
Svenska Försvarsmakten och övriga statliga myndigheter. Projekten, är som regel 
komplexa, det vill säga att de bland annat är högteknologiska, resurs- och 
kompetenskrävande, har många intressenter och spänner över en lång tidsperiod. 
 
Ett hårdare klimat runt verksamheten FMV har idag har lett fram till en organisation 
där kravet på flexibilitet och snabba förändringar ständigt ökar. Dessutom ställs det 
idag högre krav på försvaret utifrån en ekonomisk synvinkel, där tillgång till resurser 
ständigt begränsas. Det ger i sin tur ett ökat krav på effektivitet i organisationen där det 
måste finnas ett bra system hur resurserna i matrisen ska fördelas.  
 
Eftersom FMV inte själva har tillverkningsproduktion så är den viktigaste resursen 
människorna och deras kompetens. Söderlund och Bredin (2005) anser att företagens 
konkurrenskraft har kommit att bli i termer av kompetens och medarbetare. Det vill 
säga att kunskap inte är en resurs bland övriga traditionella resurser utan kunskap är 
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Kapitel 1 - Inledning 

den enda egentliga meningsfulla resursen som företag har. Söderlund och Bredin 
(2005) menar också att detta inte bara innebär medarbetarnas kunskapsnivå utan 
förmågan att utveckla och integrera medarbetarnas insatser. Synsättet motsätter sig 
traditionell litteratur som behandlar projektstyrning i multiprojektmiljö där 
resursallokering nästan uteslutande har handlat om att placera personella resurser 
utefter vad som ska göras istället för hur det görs bäst (Eskerod, 1998). I FMV:s fall 
och som denna rapport kommer att belysa handlar resursallokering inte bara om 
planering utan också om vem som ska allokeras och dess förutsättning. 

1.2. Problemdiskussion 
Att planera och strukturera de personella resurserna på FMV är långt ifrån en lätt 
uppgift. Projektportföljen är framförallt stor med flera komplicerade projekt där det är 
många som ska dela på resurserna. Som Hendricks, Voeten & Kroep (1999) påpekar 
att desto fler projekt som finns i organisationen och desto mer specifik kunskap som 
behövs, än viktigare och mer komplicerad blir resursallokeringen. Ett vanligt 
diskuterat problem kring matrisorganisationer är fördelningen av ansvar och balans av 
formell makt och informell påverkan mellan horisontell projektledare och vertikala 
linjechefen (Engwall & Sjögren Källqvist, 2000), så även på FMV. En perfekt lösning 
på problemet är förmodligen svårt att uppnå, men att diskussionen finns bör sannolikt 
vara fördelaktigt för organisationen. 
 
I dagens projektstyrningslitteratur behandlas det personella resursallokeringsproblemet 
i en multiprojektmiljö som ett klassiskt resursallokerings- och planeringsproblem. 
Perspektivet, underförstått, mäter de personella resurserna i kalendertimmar, och att 
kalendern är indelad i standardresursenheter, vilket betyder att en given uppgift ska 
utföras på en bestämd tid oavsett vem som utför den. Planeringsperspektivet fokuserar 
inte på hur resursallokeringsprocessen utförs, utan fokuserar på kalendertimmar och 
beräkningar. Det visar klart att man ser de personella resurserna som passiva 
mottagare av arbetsschemat från en projektplanerare som på något sätt har bestämt 
vem som ska göra vad och när. (Eskerod, 1998) Författaren till denna rapport anser att 
allokering av personella resurser är mer komplext än så här, då mer hänsyn måste tas 
till personalen. Framförallt måste mer hänsyns ta i fråga om kunskap, samarbete och 
integration mellan medarbetare, samt tydliga mål och arbetsuppgifter. 
 
Trots de ökade kraven på effektivisering hos FMV ska behoven av de personella 
resurserna fortfarande uppfyllas från båda hållen i matrisen. Det är ett komplicerat 
problem eftersom både linjeenheterna och projekten vill lösa sin uppgift på bästa 
möjliga sätt. Eftersom det är människor det handlar om, som inte kan arbeta dygnet 
runt, kan inte problemet lösas med snabbare och mer arbete per resurs. Problemet 
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måste därför lösas genom bättre system för allokering och hantering av personella 
resurser utan att tappa fokus på personalhantering. Systemet måste utgå ifrån 
vem/vilka som ska göra arbetet. Dessutom måste hänsyn tas till både hur och när 
personalen ska börja arbeta i deras projekt, hur snabbt de kan komma in i arbetet och 
att det finns tydliga mål. Det måste även beaktas hur tidigare kunskap ska överföras. 
Framförallt för att nya medarbetare lättare ska kunna komma in i arbetet genom att 
bygga vidare på andras erfarenheter och kunskap. På FMV, där projekten ofta är långa, 
är det inte alltid lätt att dokumentera kunskap och erfarenhet. Ett system för överföring 
av kunskap, person till person, är därför viktigt och att det utnyttjas över hela 
organisationen ända ner till det individuella projektet. 
 
Ytterligare aspekter som bidrar till problem kring resursallokeringen på FMV är att de 
flesta medarbetare arbetar deltid i flera projekt istället för heltid i ett projekt. Det får 
till följd att de olika projekten kopplas samman till varandra genom personalen. 
Kopplingen innebär att störningar i ett projekt som exempelvis förseningar kan 
påverka andra projekt. Att projekten kopplas samman genom medarbetarna kräver bra 
rutiner för samarbete och att prioriteringar mellan projekten finns. För att samarbetet 
mellan projekt och linjeenhet även ska fungera smidigt krävs bra rutiner och regler för 
hur samarbetet ska genomföras. På FMV finns det en uppbyggd struktur med specifika 
regler, här kallat processer som förklarar tillvägagångssätten för allt arbete. Med den 
typ av styrning följer även problem där medarbetare till exempel inte utnyttjar 
processerna och vad det beror på har antagligen flera förklaringar. 
 
Det finns många företag som idag bedriver sin verksamhet i matrisorganisation. Ett 
exempel är läkemedelsföretaget AstraZeneca som styr sin forskning och utveckling 
ifrån Sverige, och har likt FMV flera projekt som sträcker sig över en lång period.  
Finns det något FMV kan ta lärdom av ifrån hur de arbetar med sin personalhantering 
och projektverksamhet? En perfekt lösning för en verksamhet behöver inte betyda 
perfekt för en annan. Att diskutera problem och finna lösningar utifrån sina egna 
förutsättningar och situationer är trots allt det viktigaste. Att ha det i baktanke vid 
diskussion om hur andra har löst samma problem kan bidra till att nya tankar och idéer 
väcks. 

1.3. Syfte 
Syftet med examensarbetet är att studera FMV:s matrisorganisation för att se om det 
går att få den effektivare utifrån perspektivet personella resurser, det vill säga 
personalhantering och resursallokering. 
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1.4. Avgränsningar 
Eftersom examensarbetet är tidsbegränsat till 20 veckor måste en begränsning införas 
för allt ska hinnas med inom tidsramen. Studien kommer därför att studeras utifrån två 
projekt som pågår i nutid samt ett par kompetensenheter på FMV i Stockholm. Det kan 
ge en viss generalisering beroende på dessa projekt och linjeenheter.  

1.5. Mål 
Målet med arbetet är uppdelat i två delar för att skilja på vad som ska göras under 
examensarbetet och vad som blir effekterna av resultatet.  
 
De primära målen med examensarbetet är:  
• att beskriva verksamheten 
• att visa och utvärdera hur projekten/linjeenheterna arbetar idag 
• att ta reda på hur allokering av de olika kompetenserna fungerar 
• att utifrån hur resursallokering fungerar identifiera hur den kan förbättras sett ur ett 

personalhanteringsperspektiv i projekten 

1.5.1. Projektmål 
Projektmålet med examensarbetet är att redogöra för hur verksamheten ser ut på FMV, 
och utefter det ge förslag på matrisorganisatoriska förändringar. Ytterligare projektmål 
är att undersöka andra metoder som kan göra projektorganisationen effektivare utifrån 
hur FMV arbetar samt hur hanteringen av de personella resurserna fungerar. 

1.5.2. Effektmål 
Om fördelningen av personella resurser sker på ett effektivare sätt utifrån ett 
personalhanteringsperspektiv kommer medarbetarna att kunna göra ett mer 
målmedvetet arbete. Det leder till att när linjecheferna ska fördela resurserna mellan de 
olika projekten har de mer att röra sig med. 

1.5.3. Målgrupp 
Det finns tre målgrupper som denna rapport vänder sig till. Dels är det anställda på 
FMV som arbetar i projekt, dels är det anställda som fördelar ut de personella 
resurserna. Den tredje gruppen är företag eller enskilda akademiker som studerar 
liknande situationer som kan ta del av FMV:s sätt att organisera och arbeta. Det 
innebär att rapporten måste vara såpass informativ att den ger förståelse även om 
kunskaper om FMV:s organisation saknas. 
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1.6. Disposition 
Rapporten är uppdelad i sex kapitel. I första kapitlet redogörs det för bakgrund och 
vilka mål och syften studien har. Kapitel 2 visar vilka metoder som använts och hur 
arbetet har genomförts. Vidare i kapitel 3 redogörs det för den teoretiska referensram 
studien har utgått ifrån. Kapitel 4 beskriver verksamheten FMV och sedan i kapitel 5 
analyseras de empiriska studierna från FMV. Tillsist i kapitel 6 presenteras slutsats 
och rekommendationer. Se figur 1 för rapportens disposition. 
 
 

 
Figur 1 Rapportens disposition 
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Kapitel 2 - Metod och genomförande 

2. Metod och genomförande 
Syftet med kapitlet är att redogöra för val av arbetsmetod. Först presenteras kort 
teorin bakom forskningsmetodik och intervjumetodik, därefter redovisas hur den 
teoretiska och empiriska studien har utförts samt avslutningsvis ges metodkritik 
avseende felkällor, validitet och reliabilitet. 
 

2.1. Forskningsmetodik 
Rapporten är resultatet av en fallstudie som är gjord på FMV i Stockholm angående 
resursallokering ur ett personalhanteringsperspektiv. En fallstudie är en empirisk 
undersökning där nutida företeelser sätts i sitt verkliga sammanhang (Yin, 2003). I 
denna fallstudie har fakta kommit fram till den nutida företeelsen genom FMV:s 
medarbetares erfarenheter och arbetssätt genom intervjuer. Angreppssättet till en 
fallstudie kan göras på flera olika sätt. Patel och Davidsson (1991) anger 
forskningsprocessen som de sex stegen nedanför.  
 

1. Skaffa sig kunskap 
2. Precisera problemet 
3. Bestämma 
• undersökningsgrupp 
• undersökningsupplägg 
• teknik för att samla information 

4. Genomföra 
5. Bearbeta/Analysera 
6. Redovisa/Rapportera 

 
 
Idealet vore att följa stegen i denna logiska ordning men mestadels är det inte möjligt 
eftersom stegen inte är helt avgränsade utan överlappar varandra i verkligheten (Patel 
& Davidson, 1991). Speciellt då litteraturstudier, datainsamling och analys av 
information har skett parallellt. Analysen började redan första gången författaren 
besökte FMV för diskussion angående examensarbete och ämne. Nya tankar, idéer och 
insikter som efterhand kommer fram innebär då en förändrad frågeställning (Merriam, 
1994). Frågeställningen har förändrats kontinuerligt efter att mer kunskap har 
införskaffats under arbetets gång. Den har också förändrats då medarbetarna har 
kommit med nya tankar och idéer till studien. Skrivandet av denna rapport har skett 
kontinuerligt under arbetets gång och uppdaterats allt eftersom mer information har 
samlats in. 
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Källor som använts i studien förutom intervjuer refereras till dokument. Denna term 
används eftersom det i huvudsak är skriftliga källor (Merriam, 1994) men med dagens 
teknik kan även informationen sparas på andra sätt som till exempel filmer, 
ljudinspelning och fotografier. De refereras också till dokument (Patel & Davidson, 
1991). Dokument används för att de ger bättre information eller mer information än 
andra metoder. Många dokument är lätta att få tag i, de kostar inget och de rymmer 
information som skulle innebära stor möda att samla in på egen hand (Merriam, 1994). 
Den information som hittas i dokument av olika slag kan verifiera hypoteser, utveckla 
nya kategorier och hypoteser, skapa en historisk förståelse eller spåra en 
utvecklingstrend (Merriam, 1994). Dokument har bidragit mycket eftersom författaren 
inte heltid har befunnit sig i Stockholm. Dokument från intranätet såsom forum, 
företagsbeskrivningar och processer har gett ökad förståelse till organisationen och 
dess verksamhet. 

2.1.1. Kvalitativ – Kvantitativ forskning 
Begreppen kvantitativ och kvalitativ forskning kommer ifrån två vetenskapliga 
förhållningssätt, positivism och hermeneutik (Lantz, 1993). Positivism har sitt 
ursprung i empirin och naturvetenskapen. Idén är att formulera en hypotes och sedan 
genom empirisk prövning testa hypotesen. Hermeneutik däremot grundar sig i en 
vetenskaplig inriktning av studier, tolkningar och förståelse för grundbetingelser (Patel 
& Davidson, 1991).    
 
Kvantitativ forskning är som en företeelse som plockas isär för att studera ingående 
komponenter och analysera dess variabler. Kvalitativ forskning är däremot som att 
förstå innebörden av en företeelse. Det vill säga att det söks en förståelse hur alla delar 
samverkar för att bilda en helhet (Merriam, 1994). Kvalitativ data består av detaljerade 
beskrivningar av situationer, händelser, människor, samspel och observerade 
beteenden. Informationen kan även bestå av citat, protokoll, brev, register och 
fallbeskrivningar. Detta är data från den empiriska verkligheten, det vill säga 
information som går på djupet och som ger detaljerade bilder (Merriam, 1994). 
 
Studien är gjord utifrån en kvalitativ metod eftersom syftet är att förstå innebörden av 
en viss företeelse. Rapporten har utgått från kvalitativ data då informationsinsamlingen 
har genomförts empiriskt. Det har bestått av intervjuer hur det fungerar att allokera och 
att utnyttja de personella resurserna. Det har även inneburit intervjuer med andra 
medarbetare i organisationen för att få ökad förståelse hur mentaliteten är och hur 
arbetet utförs. 
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2.2. Intervjumetodik 
En intervju är en kommunikation mellan tre personer, en intervjuare som inleder och 
ställer frågor, en respondent som svarar och en åskådare som tar emot resultatet. 
Intervjuprocessen innebär inte alltid att respondenten framträder för åskådaren utan 
kan ligga till grund för data och slutsatser i en rapport (Jacobsen, 1993). 
 
Som intervjuform har en halvstrukturerad (Lantz, 1993) metod använts. Dessa 
intervjuer är formella och de styrs av ett antal frågor eller frågeställningar som ska 
utforskas. Däremot består resultaten av en kombination mellan öppna och fasta svar. 
Denna sorts intervju gör det möjligt att ta vara på situationen som den utvecklas. Det 
beroende på hur respondentens tankar är och vilka nya idéer som dyker upp (Merriam, 
1994:88). Det har hjälpt till att bygga an på intressanta sidospår samt att lära känna 
personen som medarbetare och utifrån det försöka förstå sättet att svara. Utifrån detta 
har det varit lättare att behandla och analysera data. 
 
Ibland har intervjuerna varit helt ostrukturerade eftersom det inte funnits tillräckligt 
med information för att kunna ställa relevanta frågor, detta speciellt i början av 
studiens gång. Ett av målen för den ostrukturerade intervjun är att lära sig tillräckligt 
mycket om en situation för att kunna ställa frågor i ett senare skede av fallstudien 
(Merriam, 1994:88).  
 
De flesta intervjuer spelades in för att koncentrationen skulle ligga på respondenternas 
svar och inte på att anteckna. Det har även inneburit att citat har kunnat användas i 
rapporten. Vissa stödord antecknades för att kunna hålla fokus men även för att kunna 
följa in på intressanta sidospår. Efter varje intervju har de genomlyssnats och 
antecknats ner för att kunna bearbetas. Respondentens svar utgör data som efter analys 
ger resultat och ligger till grund för en slutsats (Lantz, 1993). 

2.3. Teoretiska studier 
Som grund till arbetet ligger en litteraturstudie av böcker, artiklar, 
doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar och rapporter från liknande fallstudier. 
Dessa har skapat en bild hur arbetet ska läggas upp och idéer om hur FMV kan 
förändra sin organisationsstrategi. 

2.4. Empiriska studier 
Tre olika typer av empiriska studier har använts under arbetets gång. Nedan följer en 
kort redogörelse hur de har gått till väga. 
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2.4.1. Studier av företaget och dess projektportfölj 
Studier av verksamheten och dess modeller gjordes innan intervjuerna påbörjades. 
Detta speciellt för att lära sig hur matrisen såg ut och hur processen knyter samman 
sättet att arbeta. Studierna gjordes för att kunna ställa relevanta frågor och för att få en 
bred kunskapsbas att utgå ifrån. Vidare gjordes studier av vilka projekt som pågår i 
nutid på FMV och även i detalj de projekt där projektmedlemmarna har blivit 
intervjuade. Det gav en grund att förstå projektens storlek av tid och budget samt 
projektens komplexitet. 

2.4.2. Dokumentation  
Under arbetets gång har ett flertal dokument av olika slag gåtts igenom. Dessutom har 
forum på FMV:s intranät varit till stor nytta. Informationen har handlat om 
förbättringar, standarder och regler hur organisationen ska drivas med mera. Det har 
gett ökad förståelse om verksamheten, sättet att arbeta och kommunicera. Dokumenten 
och informationen från forumen kommer inte att presenteras separat utan har mer 
bidragit till en ökad förståelse kring organisationen. Inför varje intervju har 
dokumentation och publiceringar kring respondentens projekt, roll eller process 
studerats för att få ut maximalt av intervjuerna.  

2.4.3. Intervjuer 
Intervjuer har varit en central del av informationsinsamlingen och de har skett med 
medarbetare med olika roller som kompetensenhetsledare (KEL), 
uppdragsledare/projektledare (UL/PL), projektmedlemmar och processledare. Dessa 
kommer inte att stå namngivna i referenslistan eftersom frispråkigheten anses större 
vid anonymitet och studien inte går ut på vem som sa vad. Intervjuerna har pågått 
mellan en till två timmar beroende på om respondenterna har varit en eller två stycken. 
Ett ganska utförligt intervjuunderlag med färdiga frågor har använts. Den har 
respondenterna fått ta del av innan intervjun tillsammans med en kort personlig 
information om intervjuaren och en beskrivning vad examensarbetet handlar om. 
Intervjuunderlaget har varit en färdig mall som justerats beroende på vem som har 
blivit intervjuad. Däremot har intressanta sidospår och långa vidareutvecklingar 
tillåtits samt att frågor hoppats över när irrelevans till sammanhanget uppkommit. I 
efterhand har kompletteringar gjorts när intressanta vinklar uppkommit från andra håll.  
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2.5. Metodkritik 

2.5.1. Felkällor 
Vid en kvalitativ studie kan data bli olika beroende på tolkningssätt av undersökaren. 
Eftersom denna fallstudie har använt sig av data från intervjuer diskuteras här vilka 
mätfel som finns. Mätfel vid intervjuer kan orsakas enligt Lekvall och Wahlbin (2001) 
av respondenten, mätinstrumentet och intervjuaren.  

Respondentfel 
Olika svar kan ges på samma fråga beroende på när den ställs. Det uppkommer av 
olika faktorer hos respondenten vilket ger mätfel till studien. Faktorer som osäkerhet, 
trötthet och stress kan orsaka detta men även när respondenten avsiktligt svarar fel ger 
respondentfel. För att i så lång utsträckning som möjligt försöka undvika det har 
respondenten fått ett intervjuunderlag i förväg så att de har kunnat tänka genom svaren 
innan. Tidpunkten för intervjun har alltid fått bestämmas av respondenten så att mötet 
inte blir inbokat när de har det stressigt eller har bråttom till ett annat möte.     

Instrumentfel 
Frågornas formuleringar är oftast bakgrunden till instrumentfel. Om de till exempel är 
otydligt formulerade, känsligt ställda eller ledande på något sätt kan de ge andra svar 
än de borde. För att minimera instrumentfelen har intervjuunderlaget läst igenom av 
utomstående och även förändrats när respondenten uppgivit att en fråga har varit 
otydlig.  

Intervjuareffekt 
Genom intervjuarens personliga detaljer som till exempel klädsel, kroppsspråk, ålder 
eller kön påverkas respondenten. En annan effekt intervjuaren kan ge är så kallad 
haloeffekt vilket innebär att intervjuaren har en positiv inställning till respondenten 
och tolkar därför svaren välvilligt. Det är ett mätfel som är svårt att undvika. Svaren 
hade kanske blivit annorlunda om frågorna ställts av exempelvis en medarbetare 
istället för en examensarbetare.  

2.5.2. Validitet 
Huruvida det som ska undersökas är verkligen det som undersöks refereras till 
rapportens validitet (giltighet). Patel och Davidson (1991) anger två sätt hur validitet 
kan säkerställas hos ett mätinstrument, dels genom att säkra innehållsvaliditet och dels 
genom den samtidiga validiteten. Det bästa sättet att säkra innehållsvaliditeten är att 
låta någon utomstående granska instrumentet eftersom egna misstag är svåra att 
upptäcka. Den samtidiga validiteten säkerställs genom att testa mätningen på en annan 
grupp som liknar provgruppen och sedan jämföra resultaten.  
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Rapportens validitet har ökats genom att någon utomstående har granskat 
intervjufrågorna för att så lite misstag av intervjuaren som möjligt ska komma med. 
Även genom att låta insatta i ämnet kontrollera har validiteten ökat. 

2.5.3. Reliabilitet 
Reliabilitet anger hur väl mätresultatens tillförlitlighet är. Det innebär hur väl 
mätinstrumentet kan motstå slumpinflytande i en intervju. Blir resultatet olika vid 
olika tillfällen har metoden låg reliabilitet men ger den samma eller nästan samma så 
har den hög reliabilitet.  
 
För att säkerställa reliabilitet vid intervjuerna så har många frågor varit likadana hos 
olika respondenter och vissa frågor har ställts flera gånger till samma respondent. 
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3. Teoretisk referensram 
För att kunna få en bättre uppfattning av vad denna rapport behandlar beskrivs i detta 
kapitel den teoretiska referensram som, utifrån olika skrifter och litteratur, ligger till 
grund för denna fallstudie. Studien fokuserar på den del av verksamheten i 
organisationen som hanterar resursallokering och arbetssätt utifrån en 
matrisorganisatorisk synvinkel vid personalhantering. 
 
För att komma in på allokering och hantering av personella resurser så utgår 
fallstudien först ifrån olika matrisstrukturer. Vidare leds fallstudien in på samarbete 
och makt mellan PL och linjechefen, för att tillsist komma in på den individuella 
medarbetaren och dess arbete. För att se hur projekten ska ledas och styras samt hur 
samarbetet mellan UL/PL och EL ska vara på FMV finns det processer som fungerar 
som regler hur arbetet ska gå tillväga. De är skapade utifrån PMBoK1 men justerade 
efter organisationen. Hur två av FMV:s processer, Uppdragsledning och Bemanna 
uppdrag, beskriver arbetet samt hur de utgår från PMBoK finns att studera närmare i 
bilaga 2, Arbetsstruktur på FMV. Figur 2 visar hur fallstudien är inramad och vad 
litteraturstudien har utgått ifrån. 
 

Linjechef PL 

Individuell  
medarbetare 

Linjeorganisation 

Projekt 1 

Projekt 3 

Projekt 5 

Projekt x 

Matrisorganisation 

 
Figur 2 Teoretisk referensram 
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3.1. Matrisorganisation 
Som det framgick i inledningen kan organisationer delas in i tre olika 
verksamhetstyper: funktionell, matris eller projektbaserad. I en funktionell 
organisation arbetar varje medarbetare i en enhet där det finns en överordnad som styr 
och leder arbetet (se figur 3).  
 

 
Figur 3 Exempel på funktionell organisation 

 
Däremot i en projektbaserad organisation sitter medlemmarna i ett projekt 
tillsammans, oberoende av kunskapsområde, och där huvuddelen av resurserna ingår i 
olika projekt (se figur 4).  

Högsta chef

Projektledare

Personal

ProjektledareProjektledare

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal Personal

Projektsamordning  
Figur 4 Projektbaserad organisation 

 

                                                                                                                                             
1 Project Management Body of Knowledge (PMBoK) är en standard hur projektledning ska utföras skriven av 
Project Management Institute (PMI). 
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En matrisorganisation är en blandning av dessa två ytterligheter (se figur 2 och 5). Det 
innebär att verksamheten drivs i projekt men medarbetare tillhör en enhet med en 
funktionell linjechef. (PMBoK, 2004) På FMV tillhör även UL/PL en linjeenhet 
utifrån hans/hennes baskunskap (se figur 5). 
 

Högsta chef

Linjechef
Marknad

Linjechef
Systemteknik

Linjechef
Ekonomi

Personal

Personal

Personal

Projektsamordning

Personal

Personal

Personal

Projektledare

Personal

Personal

 
Figur 5 Exempel på matrisorganisation 

Avsikten med matrisen är att balansera kraven från de olika verksamhetsformerna som 
Wenell (2001) uttrycker det:  
 
”Matrisen är en multiprojektorganisation där man försöker maximera styrkan och 
minimera svagheterna i de båda organisationsformerna, det vill säga utnyttja det 
bästa från både projektorganisationen och linjen.” 
 
Söderlund och Bredin (2005) beskriver linjeenheterna som ”kunskapslager” i en 
matrisorganisation som de tillfälliga projektdeltagarna återvänder till och därigenom 
sprider den kunskap och de erfarenheter de fått under projektets gång. 
 
För många verksamheter är matrisen det bästa sättet att organisera sig på. Men för att 
få denna komplexa organisation att fungera krävs att alla involverade förstår vad den 
innebär, vilket agerande som krävs av dem och sedan arbetar efter det. (Steinkeller, 
2002) 

3.1.1. Stark eller svag matris 
Matrisorganisationer kan vara strukturerade och fungera på många olika sätt. 
Maktbalansen mellan linjeenheter och projekt varierar mycket beroende på diverse 
faktorer. Faktorer som antalet medarbetare involverade i projektverksamheten, 
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linjechefens roll, PL:s roll med mera påverkar balansen. Enligt Youker (se figur 6) så 
avgörs styrkan i matrisen mestadels av vem som har kontroll över budgeten i 
projekten. Om PL inte har ansvar över budgeten så är matrisstrukturen svag. Ifall 
han/hon har det är matrisstrukturen stark då det finns möjlighet att ”köpa in” resurser 
från linjeenheterna (Wenell, 2001). 
I de organisationer där linjeenheterna dominerar har linjecheferna stor påverkan över 
det som sker i organisationen. PL:s roll är lite svagare än linjechefens och därför tas en 
stor del av projektens beslut av linjecheferna. (Steinkeller, 2002) Denna typ av 
organisation har en svag matris (Wenell, 2001) och kallas för funktionell matris 
eftersom den ligger nära en funktionell organisation (Steinkeller, 2002). 
 
De verksamheter som har en stark matris (Wenell, 2001) eller så kallad projektmatris 
(Steinkeller, 2002) har istället en dominerade projektverksamhet med kraftfulla PL. PL 
har stor påverkan på organisationens verksamhet och de flesta av projektens beslut tas 
inom projektorganisationen (Steinkeller, 2002). 
 

Ingen koordinator
Koordinator

Projektledare på 
heltid

Deltid Heltid
Projektkontor Självständiga

team

Medarbetare i linjeorganisation

Medarbetare i projekt

ProjektMatrisFunktionell/linje

10
0%

10
0%

Svag matris Stark matris

 
Figur 6 Robert Youkers bild av olika matrisstrukturer 

(Wennell 2001:132) 

 
En matrisorganisation där linjeenheterna och projekten är jämnstarka kallas för 
balanserad matris (Steinkeller, 2002). En klassisk regel säger att i en balanserad 
matrisorganisation är det projektledarens ansvar att avgöra vad som ska göras och när 
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det ska göras, medan linjechefen ansvarar för att avgöra vem som ska utföra arbetet 
och hur det ska utföras (Engwall och Sjögren Källqvist, 2000). Det innebär enligt 
Berggren (2001) att linjecheferna är ansvariga för att säkerställa specialiserad 
kompetens och utveckla standarder och metoder inom sina respektive områden. 
Samtidigt ansvarar PL för att samordna projekten över avdelningsgränserna med syfte 
att klara en speciell lösning eller produkt inom en viss tid och till en viss kostnad. 
 
Enligt Steinkeller (2002) är det många som anser att den balanserade matrisen är den 
ideala situationen. Dock påpekar Steinkeller (2002) själv att den ideala situationen är 
att verksamhetsledningen har tagit ställning till vilken slags matris som är bäst för 
organisationen. Steinkeller (2002) menar att det går att kommunicera utifrån det och i 
så fall spelar det sannolikt mindre roll vilken matris verksamheten har, så länge alla 
känner till spelreglerna och följer dem. 
 
Enligt Steinkeller (2002) är den värsta situationen att verksamhetsledningen inte tar 
ställning i frågan vilket innebär en slumpmässig matrisorganisation där PL ställs mot 
linjechefer och därför avgör deras inbördes relation och styrka vems sida som 
dominerar istället för matrisorganisationens. I det läget menar Steinkeller (2002) att de 
involverade projektdeltagarna oftast inte riktigt vet vilka spelregler som gäller och den 
”svagare sidan”, PL eller linjechefen, känner sig orättvist behandlad eller överkörd av 
den andra parten. Ett oklart matrisläge kan bli förödande för en projektverksamhet 
(Steinkeller, 2002). 

3.1.2. Formell makt och informell påverkan 
Wenell (2001) anser att matrisen strider mot en av organisationsteorins grundsatser 
vilket innebär att medarbetare bara ska ha en chef. Medarbetaren i en 
matrisorganisation rapporterar vertikalt till linjechefen och horisontellt till PL 
(Berggren, 2001). Det är det som krånglar till livet i de flesta organisationer men ändå 
är det svårt att hitta alternativ (Wenell, 2001).  
 
Inom matrisorganisationen är det ett vanligt diskuterat problem var ansvar och makt 
ligger (Engwall och Sjögren Källqvist, 2001). Engwall och Sjögren Källqvist (2000) 
diskuterar hur den formella makten och informella påverkan i matrisorganisationer ska 
balanseras mellan linjechefen och PL. De beskriver att denna balans kan bli lutande i 
någon riktning beroende på tre parametrar: 
 
Den första parametern är administrativ relation till verksamhetsledningen, det vill 
säga, på vilken nivå projektledaren jämfört med de involverade linjecheferna 
rapporterar och får stöd från ledningen. 
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Andra parameten är den fysiska relationen, det vill säga beroende på om 
projektmedarbetarna är placerade långt ifrån varandra i ett kontor vid deras linjeenhet 
eller placerade fysiskt tillsammans i ett kontor för projektet. 
 
Parameter tre är tiden de spenderar i projektet, det vill säga hur många procent av 
företagets medarbetare som är engagerade heltid i ett projekt i relation till medarbetare 
som är involverade i andra aktiviteter. 

3.2. Resursfördelning 
Vid olika tillfällen, exempelvis när ett projekt startas upp, en ny tjänst krävs i ett 
projekt eller när någon projektmedlem slutar begär PL att resursbehoven tillfredsställs. 
Det gör att linjechefen behöver bemanna en personell resurs på den positionen efter 
PL:s kriterier. Dock kan det se olika ut vem som bestämmer vad. Medarbetarna ska 
fördelas på de olika arbetsuppgifterna baserat på deras kompetens. 
 
Resursfördelning i en multiprojektverksamhet ses oftast som en 
schemaläggningsproblematik, där ledning och styrning av projektverksamheten går ut 
på att besluta om prioritering av de olika projekten och ge instruktionen till nästa 
nivåchef (Sjögren Källqvist, 2002). 
 
Eskerod (1997) menar att fördelningen av personella resurser till en arbetsuppgift i ett 
projekt i en multiprojektmiljö är som en förhandling mellan en eller flera parter. 
Skälen till framgångarna eller misslyckandena i ett projekt är oftast orsakade av 
resultaten från dessa förhandlingar, mer än vad skicklighet och metoder utlärda i 
projektledarens bok (Engwall, 2000). 
 
Projekten kopplas till varandra genom det parallella resursberoendet (Sjögren 
Källqvist, 2002). Det uppkommer av att när de olika projekten har en topp i 
arbetsmängd så har de behov av samma resurser samtidigt. Det här utökas ytterligare 
om det inte finns ett samarbete mellan projekten utan bara ser sitt eget projekt och dess 
behov. Detta gör multiprojektmiljön till en produktiv grund för organisationspolitik, 
taktik och makt, där alla typer av ledare tävlar och avser att optimera 
resursallokeringen i deras eget intresse (Engwall, Mats 2000). 
 
Problemen som finns av prioritet och allokering av resurser mellan projekt under 
utförande har två styrningseffekter. Först, linjeenheterna tenderar till att engagera mer 
arbetstimmar än det finns mantimmar. Andra, alla beslut rörande prioriteringar och 
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resursallokering tenderar till att flyttas upp en nivå hierarkiskt som producerar en 
överbelastning för högsta chefen i organisationen. (Engwall, Mats 2000) 

3.3. Personell resurs i projekt 

3.3.1. Förändrad arbetssituation 
Lindkvist (2001) menar på att när ett företag projektifieras innebär det att individens 
relation till organisationen förändras i flera avseenden. Medarbetarna tillhör inte längre 
en fast funktionell enhet och har längre ingen chef i traditionell mening. I den nya 
projektifierade organisationen blir medarbetarna mindre instruerade eller tillsagda om 
vad de ska göra. Han menar på att de är mer fria nu, men måste ta mer initiativ och 
själva söka den information som de behöver. Enligt Söderlund & Bredin (2005) har 
studier visat att kraven som ställs på individen har förändrats. Det läggs ofta ett större 
ansvar på individen att själv hantera frågor som tidigare hanterades i det traditionella 
ledningssystemet. Vanligen är också att ledningen beskriver företaget som ett 
kunskapsföretag, som säljer kompetens och är involverad i en kunskapskonkurrens 
(Lindkvist, 2001).  
 
I de flesta multiprojektmiljöer så delar de flesta medarbetarna sin tid mellan flera 
projekt och även med andra linjeaktiviteter. Engwall (2000) påpekar att för den 
individuella medarbetaren betyder denna typ av multisituation ambivalenta relationer 
till sina ledare och konstanta prioriteringsförändringar mellan uppgifter och 
arbetssituationer. Han menar att desto fler projekt individen är engagerad i desto mer 
splittrat blir arbetet och desto värre är arbetssituationen. 

3.3.2. Kunskapsöverföring 
Tell och Söderlund (2001) diskuterar lärandet mellan projekt utifrån ett mottagar-
sändar-perspektiv. De talar om möjligheterna och viljan att överföra kunskap från en 
individ eller grupp till en annan individ eller grupp. Vidare anser Tell och Söderlund 
(2001) att det kan vara problematiskt om incitamenten är svaga för att dela med sig av 
den kunskap man besitter ur sändarperspektiv och att vid mottagarperspektiv kan det 
vara svårt att absorbera befintlig kunskap. Tell & Söderlund (2001) diskuterar även 
skillnaden mellan tyst och explicit kunskap. De skriver där att en ytterlighet av explicit 
kunskap kan ses som information eller instruktioner som kan formuleras i ord eller 
symboler. Explicit kunskap kan därför lagras, kopieras och överföras genom skrivna 
dokument eller datafiler, utan mänsklig medverkan. Medan urtypen för tyst kunskap är 
kunskap som ännu inte har (eller ibland inte heller alls kan) blivit formulerad på ett 
explicit sätt. Sådan kunskap är personberoende, och kan varken lagras eller överföras 
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utan människors medverkan. Båda kunskaperna är viktiga men extra viktigt är det att 
den tysta kunskapen lärs ut genom överlämning mellan två personer i ett projekt. 
 
Det finns två problem angående kunskapsspridning i en multiprojektmiljö enligt 
Engwall (2000). Det första är när för lite kunskap förs mellan projekten. Istället för att 
använda sig av kunskap som är baserad på tidigare kunskap så gör varje projekt sina 
egna misstag och utvecklar sin egna speciella teknik och skräddarsyr sitt egna 
administrativa system. Det leder till i värsta fall att ingen inlärning görs utan varje 
projektgrupp gör samma misstag och designar sina egna skräddarsydda specifika 
lösningar. Resultatet är väldigt ineffektivt på multiprojektnivå. Det andra problemet är 
när för mycket kunskap överförs mellan projekten. Istället för att utveckla ny kunskap 
så gör projektteam likadant och inga nya metoder utvecklas. 
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4. FMV – Teknik för Sveriges säkerhet 
I detta kapitel ges en presentation av FMV för att få en förståelse för vad 
verksamheten består av och vad den har för syfte. Informationen i detta kapitel är 
tagen ifrån FMV:s hemsida2 och intranät.  
 

4.1. FMV:s verksamhet 
FMV är en civil, statlig myndighet som arbetar direkt under regeringen. 
Huvuduppgiften är att utveckla och upphandla ny materiel till svenska försvarsmakten, 
det vill säga att fungera som en länk mellan försvarsmakten och industrin. Förutom 
upphandlingen innebär uppdragen oftast även vidmakthållning och avveckling av 
materielen. De ansvarar alltså tekniskt för försvarsmaterielen i hela livscykeln. För att 
kunna genomföra dessa komplexa affärer så har medarbetarna kompetens inom 
högteknologi, juridik, ekonomi och kvalificerad projektledning. 
 

 
Figur 7 FMV:s roll som länk mellan Försvarsmakten och industrin 

Stora uppdrag med hög komplexitet 
FMV driver sina uppdrag i projekt som för det mesta är långa, stora och komplexa. De 
gör främst affärer med högteknologiska produkter och tjänster samt med parter från 
olika länder och olika företagsallianser. Stora projekt som FMV bland annat arbetar 
med är stridsflygplanet JAS 39 Gripen, robotsystemet Bamse och teknik för framtidens 
ledningssystem LedsystT. Försvarsmakten är FMV:s största kund men det finns andra 
kunder som exempelvis blåsljusmyndigheterna (Ambulansen, Polisen, Brandkåren 
med mera) och Kustbevakningen. Bland annat så har ett nytt 

 
2 http://www.fmv.se 

 - 35 -



Kapitel 4 – FMV – Teknik för Sveriges säkerhet 

radiokommunikationssystem upphandlats för skydd och säkerhet åt 
blåljusmyndigheterna och Kustbevakningen får i närtid nya flygplan. FMV genomför 
även exportstöd på uppdrag av regeringen. 

Kompetensorganisation 
FMV är en kompetensorganisation som innehåller specialister och experter inom 
tekniska, kommersiella och ekonomiska området. Av cirka 1900 medarbetare är det en 
stor spridning mellan ingenjörer, ekonomer och övriga akademiker (se figur 8 för 
fördelning mellan yrkeskategorier). För att utveckla försvarskunskapen så tjänstgör 
även yrkesofficerare en tid på FMV. Cirka 2/3 av alla medarbetare finns i Stockholm 
men FMV finns även i Linköping, Karlsborg, Arboga och Vidsel, samt på ytterligare 
ett tiotal platser i Sverige. 
 

Civil- & 
högskoleingenjör

Gymnasieingenjör / 
motsvarande

Civilekonomer Övriga 
akademiker

Millitärer Övriga 
medarbetare

 
Figur 8 Fördelning mellan yrkeskategorier 

4.2. FMV:s framtid 

Utvecklar materiel och system för framtidens försvar 
Det svenska försvaret håller på att förändras och det innebär även förändringar hos 
FMV. Det militära försvaret ska verka nätverksbaserat och det civila försvaret ska 
hantera svåra och oförutsedda påfrestningar på samhället.  
 
”FMV skall såväl nationellt som internationellt positionera sig som en ytterst 
kompetent och efterfrågad materielförsörjningsmyndighet utifrån kriterierna 
affärsmässighet, systemutvecklingskunnande och kvalificerad samarbetsförmåga.” 

Långsiktigt mål 
 
Det innebär att FMV står inför nya krav och förväntningar från olika intressenter. 
Bland annat skall de bidra i huvudkunden försvarsmaktens reformering och kunna 
agera internationellt i samarbeten och affärer.  

 - 36 -



Kapitel 4 – FMV – Teknik för Sveriges säkerhet 

Samverka med internationella styrkor 
Internationellt samarbete ökas i alla områden i världen och nya marknader skapas. Det 
gör att både det civila och det militära försvaret måste förändras. För att utvecklas och 
nyttja de kunskaper som finns i världen har FMV som strategi att testa möjligheterna 
till internationellt samarbete vid varje större uppdrag.  

Vision 
FMV har som vision att höja sig systemnivåmässigt vilket innebär att FMV vill ta ett 
större helhetsansvar för hela försvarssystem. De vill då lägga ut ansvaret för delar av 
systemen och tekniska detaljer på industrin.  
 
”Sverige skall ha ett av Europas mest effektiva materielförsörjningssystem.” 

FMV:s vision 
 
Kärnverksamheten ska i framtiden fokusera på produktionsfrågor. Det vill säga att 
teknikförsörjning, ledningsstöd, utveckling av system och anskaffning ska vara 
huvudområdena. Arbetsområden som ska minskas och istället läggas ut på industrin är 
drift, underhåll, förvaltning och produktansvar. 

Nytt Affärssystem 
År 2003 påbörjades ett projekt på FMV som har till uppgift att införa ett nytt 
affärssystem, projekt NyttA. Projektet är uppdelat i fyra etapper där varje etapp 
innebär införande av funktioner som påverkar olika delar av FMV. 
  
Fördelarna med att ha ett affärssystem för FMV är många. Systemet blir ett bra och 
effektivt arbetsinstrument för FMV:s medarbetare samt ett verktyg för ett gemensamt 
arbets- och förhållningssätt.  

http://www.fmv.se 
 
I första etappen ska funktioner som kompetensplanering, medarbetarsamtal, 
personaladministration, rekrytering, tidsrapportering för projekt, 
utbildningsadministration, projektplanering och resursallokering implementeras. I 
andra etappen kommer funktioner rörande ekonomi och projekt införas och i etapp tre 
kommer funktioner angående projekt, inköp och HR. I sista etappen ska 
kompletteringar göras vid behov. 
 
Projektet har dock skjutits upp tillsvidare men FMV planerar att införa affärssystemet 
inom en snar framtid fast kanske i en annan form. Affärssystemet kommer med stor 
sannolikhet att tillgodose behoven som finns för ett IT-stöd för dessa funktioner. 
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4.3. FMV:s organisation 
FMV är en tvådimensionell matrisorganisation, det vill säga det finns en linje som 
består av resurs- och verksamhetsledning medan all produktion, externa kunduppdrag 
och interna utvecklingsprojekt bedrivs i projekt. Produktionen styrs utifrån tre 
operativa verksamhetsledningar genom 17 verksamhetsområden och en gemensam 
stab till den operativa verksamhetsledningen. Se figur 9 för den operativa 
verksamhetsledningen och de olika verksamhetsområdena. De operativa 
verksamhetsledarna har en gemensam ledningsgrupp som hanterar alla frågor som är 
gemensamma inom hela produktionen. 
 
 

 
Figur 9 FMV:s operativa verksamhetsledning 

 
 
Varje medarbetare tillhör en linjeenhet (Marknad, Systemområden, Systemteknik och 
Gemensamma kompetenser) utifrån deras kompetensområde (se figur 10 för 
kompetensområdena under de olika enheterna) men arbetar ute i ett antal projekt inom 
något av de nämnda verksamhetsområdena. Enhetsledarna, EL är ansvariga för 
respektive kompetensområde och UL/PL ansvarar för samordning inom projekten. 
UL/PL har ingen egen kompetensenhet (linjeenhet) utan tillhör den enhet som ansvarar 
för den kompetens projektet representerar exempelvis om det är ett flygsystemprojekt 
så tillhör UL/PL linjeenheten systemområde (Se figur 5 i kapitel 3 för placering av 
UL/PL i matrisen). Det innebär att UL/PL oftast är ansvarig för projekt i det 
verksamhetsområde som han/hon själv har varit projektmedarbetare i från början. 
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Figur 10 De fyra resursenheterna (linjeenheter) på FMV 

 
Figur 11 visar sambandet hur verksamhetsledningen styr över produktionen och hur 
resursenheterna allokerar ut personal till produktionen i de olika 
verksamhetsområdena. 
 
 
 

 

Figur 11 Översikt över FMV:s matris 
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5. Matris, projekt och resursallokering 
I detta kapitel presenteras det material som har kommit fram ur de empiriska 
studierna det vill säga intervjuer, dokumentation och fakta om företaget och dess 
projektportfölj. Det redovisas också en kort studie av AstraZeneca som gjorts för att 
jämföra olika sätt att styra och leda en matrisorganisation i syfte att föra in nya idéer 
till FMV. 
 

5.1. FMV:s matris 
  

 
Figur 12 FMV:s matrisorganisation med processtyrt arbetssätt 

 
FMV är en relativt ny matrisorganisation. År 2000 infördes matrisen och 2004 togs 
steget fullt ut mot att all verksamhet utförs i projekt och därefter finns resursledning 
och verksamhetsledning i en linjeorganisation. Resursledningen består av de 
linjechefer som har hand om en resursenhet (linjeenhet). Utifrån intervjuer framgår det 
att matrisens struktur är stark eftersom den ligger närmare en projektorganisation än en 
funktionell linjeorganisation. UL/PL står för vad, när och hur medarbetaren ska arbeta 
medan EL står för vem som ska utföra uppgiften i samråd med UL/PL. Att 
ansvarsförhållande ser ut på detta sätt är både linjeenheterna och projekten överens 
om. Samtidigt som FMV bytte från funktionell verksamhet till matrisorganisation 
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infördes ett nytt arbetssätt med processverksamhet. Det innebar att det blev många 
förändringar på samma gång vilket resulterade i att allt tyvärr inte blev en naturlig del 
av arbetet. Detta kan vara svårt att komma till rätta med eftersom många saknar en bild 
av hur FMV ska se ut i framtiden. Många vill veta hur organisationen ska se ut om ett 
till två år för att kunna inrikta sitt arbete. 
 
Medarbetarna på FMV anser i allmänhet att det är bra med matrisen eftersom de inte 
behöver vara i samma projekt hela tiden. Istället för att byta organisationstillhörighet 
så byts projekt vilket ger en stor frihetskänsla. Allmänt anser många att det är bra att 
kompetenserna är samlade i kompetensenheter (KE). Dock är det många som känner 
sig osäkra på var de hör hemma när kompetensen sprids över olika projekt. 
Organisationen uppfattas oftast som krånglig eftersom flera personer har olika roller 
och är chefer över varandra. En person som är chef över dig i produktionen kan du 
vara chef över i linjen. Det finns även många olika roller och nivåer samt samordnare 
mellan dem vilket gör att det kan vara svårt att veta vem som sitter på fakta och var 
han eller hon befinner sig. Det finns dessutom ett outtalat revirtänkande i 
organisationen som gör att det ibland blir svårt att samordna och hjälpa varandra. Detta 
problem bidrar till risk för dubbelarbete.  
 
Det som de flesta trivs mest med på FMV är det stora ansvaret som tilldelas 
medarbetarna. Man kan påverka mycket av sin arbetssituation och ta egna initiativ och 
samtidigt ta hand om stora uppgifter vilket ger utmaningar som sporrar till aktivt 
arbete. Det stora ansvaret och organisationens komplexitet innebär också ett ansvar att 
begära stöd och hjälp vid behov.   

5.2. Mål och prioriteringar i projekt 
Både i projekten och i linjen finns det en avsaknad av tydliga delmål. Slutmålet är 
tydligt specificerat men det saknas mål för den närmsta tiden. Önskemål ute i 
projekten är att takten bromsas ner och att det skapas tydligare delmål i varje steg. Det 
skulle förmodligen ge både effektivare, mer självsäker och självständig personal om de 
visste vad varje månads mål var. Det anses att det inte finns utrymme för att stanna 
upp och tänka till utan det körs bara på i projekten utan att man egentligen vet om det 
som görs är rätt eller fel. 
 
”Varje person har sin del men ingen vet hur slutprodukten ska se ut. Då gör man som 
man vill och tror är bäst och sedan visar det sig att delarna inte passar ihop.” 

Delprojektledare på FMV 
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Det anses även att prioriteringar både inom och mellan projekt måste bli tydligare. Det 
finns inte några direkta prioriteringar när projekten väl har startat och det saknas 
utrymme för förändringar. Det är även många som känner sig splittrade och oroade 
över att det ska bli personalinskränkningar och flera anser att FMV har för många 
projekt för att det ska gå ihop i framtiden. Redan idag är det svårt att få produktionen 
att gå ihop på grund av resursbrist. 
 
En stor positiv sida på FMV är att de anställda få följa med och se hur det ser ut i 
verkligheten. Även om medarbetaren inte är personen som bestämmer tekniken i 
produkten får till exempel en ekonom se vad det är han eller hon budgeterar.  
 
”Jag får se hur det fungerar i verkligheten, konkret alltså. Jag sitter inte bara på mitt 
kontor och vänder på papper hela tiden utan får följa med ut hos leverantörer och 
kunder vilket är jättespännande. Vi fick till exempel testa de olika hörselskydden och 
se de olika delarna. ” 

Projektmedarbetare på FMV 

5.3. Allokering och hantering av personella resurser 
Det är en svår uppgift att allokera ut sina resurser på ett bra och optimalt sätt. Det är en 
svår planering eftersom allt måste vara dynamiskt. Att optimera resurserna och förutse 
toppar och dalar i arbetsmängd är svårt eftersom projekten är långa och komplexa. Ett 
önskemål från projekten på FMV är att ha så många heltidsarbetare som möjligt 
eftersom det då är lättare att hålla kontroll på medarbetarna. Även personalen har 
fördel av heltid eftersom de då får tillhörighet i projektet. Detta kan dock diskuteras 
vidare eftersom EL många gånger helst skulle vilja ha den tillhörigheten i linjen 
istället. Det finns ett rent teoretiskt problem med att EL fördelar ut sin personal för 
mycket. Risken är att resursen inte ses som en människa utan processen utgår ifrån hur 
många timmar som behövs och delar upp en medarbetare i så många projekt som 
möjligt för att fördela ut maximalt av varje medarbetare. Det resulterar i att både den 
individuella medarbetaren och produktionen får prioriteringsproblem och svårt att 
arbeta effektivt eftersom situationen blir ambivalent mellan olika arbetsuppgifter och 
chefer. 
 
Tyvärr så går det inte alltid att ha heltidsarbetare i projekten eftersom personalen inte 
räcker till och det inte alltid behövs heltid i projekten på vissa positioner. 
Arbetsmängden är inte jämn under hela projektet utan ibland behövs heltid och ibland 
deltid för en viss kompetens. En tendens är att chefskapet är svårt att dela på mellan 
EL och UL/PL. Många gånger önskar exempelvis UL/PL att de ägde och kontrollerade 
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sina egna resurser. Anledningen till detta är att de själva vill kunna planera och 
kontrollera resultat och prestationer vid genomförandet av tilldelad uppgift. 
 
Det är inte heller lätt att samsas om personalen och att ha ett bra samarbete mellan 
linje och projekt. Både från projekten och från linjeenheterna upplevs det att ingen tar 
initiativ till samarbete och ger feedback. En av anledningarna kan vara tidsbristen. Det 
finns tyvärr sällan tid över och därför blir sådana saker bortprioriterade. Dessutom 
finns det idag inte fullt förtroende för varandra. Från projektens sida finns det en rädsla 
att om någon släpps iväg när det är mindre att göra, så kommer inte samma kompetens 
tillbaka vid nästa topp. Därför behålls gärna personer i projektet som buffert. Samma 
rädsla finns när en kompetens ska bemannas i ett projekt då UL/PL gärna namnger 
någon som de vill ha. Rädslan finns att få en person som inte passar in i teamet eller att 
han/hon inte gör det som behöver utföras. De väljer därför en person som de har 
arbetat med förr eller hört är duktig hellre än att låta EL välja och råka bli fast med en 
person som inte är så lätt att byta ut vid komplikationer. Verkligheten är givetvis en 
annan eftersom personen som önskades förmodligen är upptagen i ett eller flera andra 
projekt. 
 
”Det är inget bra system för resursallokering eftersom UL/PL gärna vill bemanna 
själv. Det kan på det sättet vara svårt att få in en duktig men okänd medarbetare i 
organisationen.” 

Kompetensenhetsledare på FMV 
 
Det pågår hela tiden arbete både från verksamhetsområdena/verksamhetsgrupperna 
och från linjen att det ska bli ett enat arbetsteam istället för ”vi och de”. Inom varje 
verksamhetsområde börjar UL/PL få mer förståelse för att det inte finns hur mycket 
timmar som helst att allokera ut av EL och att toppar och dalar i arbetsmängd för 
projektet måste struktureras upp så det blir lättare för EL att planera sina anställda. 
UL/PL bör även vara flexibel och tala om i god tid att projektet kommer att dra ut på 
tiden eller att kompetens kommer att behövas i större utsträckning än vad som sagts 
från början. Detta gör det lättare för EL att omprioritera och planera för framtiden. Det 
är inte alltid så lätt att förutse riskerna och det behöver inte vara UL/PL:s eller 
projektmedarbetarnas fel att till exempel projektet drar ut på tiden. Det finns även 
risker som är högst osannolika och därför hamnar utanför riskanalysens ramar men då 
problemen trots allt inträffar blir konsekvenserna omfattande. 
 
”Leverantörens fabrik brann upp.” 

Medarbetare på FMV 
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Likadant är det åt andra hållet där EL måste informera PL/UL om kommande 
resursförändringar så tidig som möjligt så det går att omprioritera i projekten. Även 
medarbetaren har möjlighet att indikera att han/hon har för lite eller för mycket att 
göra. Det som dessutom gör resursallokeringen på FMV svårare är att göra det efter 
rätt prioriteringar. Att få prioriteringar satta/gjorda är svårt på grund av den komplexa 
organisationen. Medarbetaren måste vända sig till 
verksamhetsgruppledare/verksamhetsområdesledare (VGL/VOL) i den 
verksamhetsdimension som de aktuella projekten befinner sig i för att få veta 
prioriteringsnivån. Om en medarbetare arbetar över flera verksamhetsområden blir 
prioriteringen svårare då nivån på prioriteringen måste upp tills en gemensam chef nås. 
Ett bra sätt som många EL arbetar mot är att hålla medarbetaren i projekt inom samma 
verksamhetsenhet. Då kan prioriteringsproblem mellan projekten lösas av VGL/VOL 
för den verksamhetsgruppen/verksamhetsområdet. Det finns hårda krav på EL 
eftersom FMV ska minska på personal. Ibland går kraven och verkligheten inte ihop 
och då fuskar man och drar ner på behov som egentligen finns för att få en lösning 
med ett visst risktagande. På grund av kraven så riskerar man att de personella 
resurserna mest ses som ett teoretiskt problem. Vikten läggs inte på ett effektivt arbete 
och en bra personalsituation utan på att fördela timmarna på bästa sätt vilket oftast 
skapar ett suboptimeringsproblem där medarbetarna blir mer ineffektiva.  
 
Det är väldigt få som använder sig av processerna när de bemannar projekt. Det beror 
förmodligen på att de flesta vet hur de ska göra eller har frågat någon annan som vet. 
Tyvärr så är inte processerna det första som personalen tänker på när de inte kan utan 
de söker en person som kan. Oftast läggs ett behov in i VIP3 och man avtalar sedan via 
e-post. De flesta följer inte processerna fullt ut eftersom de anser att det tar för lång tid. 
Oftast lär sig linjen och projekten utantill hur det ska göras på snabbaste sätt, även om 
de flesta följer processerna utan att tänka på det. Tyvärr missas förmodligen viktiga 
steg vilket gör att bemanningen kan ta längre tid senare i processen. Risken finns att 
bemanningen inte blir optimal eftersom EL inte får alla förutsättningar för 
bemanningen av resursen. Det är förmodligen inte riktigt genomtänkt vilken 
kompetens som söks efter vilken fas projektet befinner sig i, ifall behovet har ändrats. 

5.3.1. Rapportering och prioritering för den enskilda medarbetaren  
Linjecheferna följer upp sina medarbetare olika mycket men det som gäller för alla är 
medarbetarsamtal en gång om året. Dessa varierar stort mellan olika KE och mellan de 
olika EL samt även inblandade UL/PL. Under medarbetarsamtalen diskuteras 
arbetsförhållande, kompetensutveckling, byte av projekt med mera. Det går att ha 

 
3 FMV:s system för planerings- och uppföljningsstöd för beläggningsplanering/resursallokering 
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önskemål om att byta projekt, var medarbetaren vill hamna och så vidare men dessa 
går givetvis inte alltid att uppfylla. Innan medarbetarsamtalen tar EL in synpunkter 
från UL/PL. Tyvärr är det inte alla UL/PL som ”orkar” ta diskussionen om samarbetet 
inte fungerar. Förutom medarbetarsamtalet så rapporterar den anställde i allmänhet 
inte så mycket till linjen utan håller sig till projekten. Det kan ibland även vara svårt 
för EL att följa upp sina medarbetare, speciellt om ansvaret spänner över ett stort antal 
individer. Ett exempel är att om någon inte trivs med sin arbetssituation så löser EL 
problemet så gott det går men sedan finns det inte tid att följa upp eftersom de är i full 
fart med nästa persons problem. De EL som intervjuats som har ansvar upp mot 25 
stycken har en mer hanterlig nivå och känner att de hinner med sina anställda än de 
som har fler än 25 anställda. 
 
Många medarbetare ute i projekten känner att de saknar en bas, ett minimikrav vad 
deras kompetens ska utföra. Önskemål har getts från flera håll att det skall finnas en 
liten handbok eller checklista som arbetet skall utgå ifrån och som kan ligga bredvid 
datorn när arbetet utförs. Den skulle sedan kunna förändras beroende på vad det är för 
projekt och vad det projektet kräver. Anledningen till att medarbetare vill ha en 
checklista är att de känner sig lite ”vilsna” när de kommer som nya eller byter projekt. 
Oftast har den som hade positionen innan redan slutat på FMV eller har fullt upp med 
sina nya projekt. Det kan även vara så att ingen har haft den positionen i projektet 
förut eftersom det inte har behövts eller att det inte funnits någon tidigare att placera 
där. Det finns heller inte alltid någon annan att fråga eftersom UL/PL inte alltid vet 
vad den förre gjorde eftersom alla inte har likadana arbetssätt. Givetvis går det att 
vända sig till sin EL men det är inte alltid som han/hon är anträffbar. Sedan är det 
ibland mödosamt att fråga hela tiden och inte klara sig själv. Det kan också bidra till 
att medarbetaren arbetar på fel sätt eftersom han/hon har utformat sin roll helt själv. 
Det kanske till och med är så att personen inte vet att arbetet utförs på fel sätt vilket 
leder till att projekten inte efterfrågar vederbörande. Det kan också vara så att projektet 
inte vet vad rollen innebär och helt plötsligt ska personen göra hur mycket som helst 
och vågar inte säga ifrån. Det skulle då vara skönt med en handbok där kraven finns 
listade med revideringar från föregående på den positionen i projektet så att 
efterträdaren vet vad som ska göras. Det kan givetvis vara så att rollen måste förändras 
eftersom projektet har kommit in i en ny fas men då kan oftast den förre medarbetaren 
förändra kravlistan till hur det var när han/hon lämnade projektet. I de flesta KE finns 
forum som medarbetarna kan delta i en gång i månaden, där de kan ta lärdom av 
varandra och även träffa den förre som hade positionen i ens projekt. Emellertid är det 
ett väldigt bra sätt att få ut kunskap av varandra. 
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Då den enskilda medarbetaren har prioriteringsproblem och frågar sina UL/PL har som 
regel alla projekten högsta prioritet. Det innebär att problemet måste flyttas upp en 
nivå hierarkiskt tills chefen för bägge uppdragen nås. Det blir då enklare när 
medarbetaren har sina projekt inom samma verksamhetsgrupp/verksamhetsområde där 
diskussionen kan tas mellan den enskilda medarbetaren och VGL/VOL:en eller mellan 
VGL/VOL och linjechefen för medarbetaren. Tyvärr tas inte alltid denna diskussion 
och ofta resulterar det i att den enskilda medarbetaren gör sina egna prioriteringar. Då 
prioriteras inte sällan det projektet som är roligast och mest intressant eller det som 
medarbetaren känner mest lojalitet med. Det bästa i den situationen vore att vända sig 
till sin EL som många också gör. Han/hon kan oftast prioritera åt medarbetaren i 
samråd med de olika UL/PL och även få hjälp en nivå upp av VGL/VOL. Men det kan 
även vara så att det finns någon som just då har mindre att göra i sina projekt som EL 
kan placera ut för att avlasta personen. Linjen kanske har lösningar på prioriteringar 
som produktionen inte ser eftersom de har överblick över hela 
verksamhetsdimensionen. 

5.3.2. Kompetensutveckling och erfarenhetsåtermatning 
FMV är duktiga på vidareutveckling och kompetensutveckling. Medarbetare får gå 
kurser som både passar till rollen och projekten som personen arbetar i. Det 
uppmuntras och många anställda utnyttjar möjligheten. FMV har många som är 
examinerade PMP4 och nu går även anställda ett mastersprogram i projektledning, där 
bland annat FMV sitter med i styrgruppen.  
 
UL/PL skriver ner erfarenheter och beslut som kunden kan ta del av men det är aldrig 
någon som frågar efter den på FMV för att ta del av och nyttja till nya projekt. På 
FMV nyttjas idag knappt någon erfarenhetsåtermatning för att ta del av de framgångar 
som har gjorts eller för att undvika samma misstag fler gånger. Korta erfarenhetssteg 
med korta frågor och svar görs vilka rapporteras till kunden men det finns ingen 
gemensam bank för FMV. Detta beror förmodligen dels på att projekten är långa och 
det är svårt efter många år att ta del av det som gjordes i början. Dessutom finns inte 
något färdigt system hur det ska göras. Eftersom projekten på FMV löper över långa 
perioder och de personliga förutsättningarna ändras till följd av barnledighet, pension, 
nytt arbete och så vidare så byts det mycket personal under projektens gång. Det finns 
en bra ambition att ha överlämning mellan personerna som slutar och börjar i 
projekten men det blir oftast inte som det är tänkt. Det blir tråkigt nog sällan bra. 
Överlämningen borde innebära en tid när den nya medarbetaren går bredvid och 
slussas in i arbetet av den som slutar på positionen.  

 
4 Certifierade projektledare på PMI:s högsta nivå 
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”Man uppfinner hjulet många gånger om här på FMV. ” 

Projektmedarbetare på FMV 
 
Ibland under överlämningsperioden har den som bytt projekt mycket att göra i sitt nya 
projekt eller den som ska ta över mycket i sina andra projekt. Oftast missar man att få 
in någon i tid när någon slutar. Det beror oftast på att det är många beslut som ska tas 
och många som ska vara med att bestämma. Oftast försöker EL ha en dialog med 
personen som slutar i ett projekt om vilken arbetsmängd och kunskap som krävs. 
Många gånger vet kanske varken EL eller UL/PL exakt vad personen gjorde i 
projektet. Det leder oftast till att medarbetaren i början gör ett ineffektivt arbete 
eftersom det tar tid att läsa och lära in sig på ett projekt för att arbeta effektivt. 
 
I projekt NyttA5 kommer det att finnas en kompetensdatabas där medarbetaren 
kommer att lägga in sin CV som EL först godkänner. Dessutom kommer varje 
projektroll att ha ett visst specifikt grundkrav på kompetens. När behov av en 
kompetens behövs i ett projekt kan det även specificeras ytterligare krav i det aktuella 
projektet, som till exempel språk och olika teknikområden. Sökningen läggs mot en 
kompetensenhet där matchning mot kraven söks. Det kommer att underlätta både för 
UL/PL som lättare kan se vad det finns för olika kunskaper runt 
kompetensmedarbetaren och för EL som har kunskaperna runt sin kompetens 
strukturerade. 

5.3.3. Stödverktyg 
FMV har idag ett IT-baserat planerings- och uppföljningsstöd som nyttjas för 
beläggningsplanering/resursallokering och för rapportering och uppföljning av 
upparbetad tid mot uppdrag. FMV har ett annat system för projektredovisning. De två 
systemen anses krångliga och svåra att förstå sig på. Det är många som anser att 
resurshanteringen är ineffektiv på grund av det. Det finns många förhoppningar på det 
nya affärssystemet, projekt NyttA5 där de två systemen är kopplade till varandra.  
 
”Resurshanteringen är ”hemskt” ineffektiv och rörig. VIP är rörig vilket betyder 
mycket tidsödande arbete. Man måste ta kontakt med varje EL, maila och greja, och 
sen läggs allt i klumpsumma i januari och då måste man lägga in allt igen. Det tar en 
halv dag att ta sig igenom ett halvbra verktyg.” 

Projektmedarbetare på FMV 
 

 
5 Se kapitel 4.2 för information om NyttA 
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Det finns många bra verktyg på FMV så som processer, mallar, checklistor och 
exempel på projektplaner och produktplaner. Dessa underlättar arbetet och möjligheten 
att ta åt sig hur någon annan har gjort. Dock känns viss dokumenthantering tidsödande 
eftersom vissa mallar inte fungerar. Önskemål är att det ska finnas stödord i 
dokumenten som sedan bara ska kompletteras istället för som det oftast görs nu, skriva 
ut ett gammalt dokument för att se vad man skrev förra gången. Det anses ta onödig tid 
från produktionen som skulle kunna läggas på annat håll.  

5.4. Lärdom från AstraZenecas sätt att leda och styra   
För att få in nya idéer hur styrning och support kan skötas på FMV har en kort studie 
av en annan matrisorganisation gjorts. Att AstraZeneca valdes berodde på att de har en 
liknande miljö med långa och osäkra utvecklingsprojekt. Däremot har de en 
matrisorganisation med en svag matrisstruktur det vill säga med starkare linje och 
svagare projekt och därför kan en jämförelse mellan AstraZeneca och FMV vara 
intressant. Källorna kommer ifrån AstraZenecas hemsida, AstraZenecas 
årsredovisning, kapitel AstraZeneca i Söderlund och Bredin (2005:62-77), kapitel 
AstraZeneca i Frisk (2001:43-50) samt samtal med två anställda på AstraZeneca.    
 
AstraZeneca är idag ett av världens ledande läkemedelsföretag och har funnits sedan 
sammanslagningen mellan företagen Astra AB och Zeneca 1999. AstraZeneca har 
försäljning i över 100 länder och har produktion i 20 samt forskningsanläggningar i 
sju. Huvudkontoret finns i London men forskning och utveckling leds från Södertälje i 
Sverige. I Sverige finns AstraZeneca även i Mölndal utanför Göteborg och i Lund. 
 
Affärsverksamheten är uppdelad i sex olika terapiområden: andningsvägar & 
inflammation, cancer, neurovetenskap, hjärta/kärl, infektion och mage/tarm. De olika 
produktutvecklingsprojekten ligger inom något av terapiområdena. På samma sätt 
driver FMV sina projekt i de olika verksamhetsområdena. Terapiområdena styrs av 
egna chefer och ledningsgrupper som till viss del består av representanter från de olika 
linjeenheterna. På samma sätt har FMV chefer för de olika verksamheterna men med 
skillnaden att de dessutom har en operativ verksamhetsledning för hela produktionen. 
Medarbetarna på AstraZeneca tillhör på samma sätt som på FMV olika enheter 
beroende på sin kompetens förutom projektledarna som tillhör det terapiområdet de är 
verksamma i. På FMV tillhör UL/PL samma kompetensenhet som han/hon är knuten 
till. Det innebär att det inte finns en kompetensenhet för projektledare varken på FMV 
eller på AstraZeneca oberoende inom vilket område de är verksamma.   
 
I projekten på AstraZeneca finns det två ledare som styr, en global projektdirektör och 
en global projektledare. Den globala projektdirektören har det övergripande ansvaret 
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och är ansvarig för att ta fram utvecklingsplanen för produkten. Den globala 
projektledaren har ett operativt ansvar för att ta fram projektplaner, budgetera, 
resursfrågor med mera. Den globala projektledaren har den globala projektdirektören 
som chef och denne svarar mot chefen för terapiområdet. Det innebär att ansvaret för 
ett projekt är uppdelat mellan två stycken.  
 
På AstraZenecas HR-avdelning finns det enheter för Rekrytering, Kompensation och 
förmåner, Avtal och arbetsrätt samt Utbildning och utveckling. Linjecheferna vänder 
sig till enheterna när de ska rekrytera eller när deras anställda berörs av respektive 
område. Det medför att hela ansvaret inte ligger på linjechefen som det gör på FMV. 
På AstraZeneca finns det även en länk mellan linjecheferna och HR-avdelningen. De 
medarbetarna kallas för HR-business partners och varje enhet har en egen. Även 
terapiområdena har HR-business partners som arbetar mot terapiområdeschefen och 
projektteamen vilket innebär att HR-avdelningen kan ta en aktiv roll i 
projektdimensionen (Söderlund & Bredin, 2005). Denna roll finns inte alls preciserad 
på FMV utan sköts av EL. De får själv sköta interna utbildningar och även agera som 
lärare. 
 
Det finns ett projektledningskontor som stöd för projektledarna på AstraZeneca vilket 
saknas på FMV. Det finns en samlingsgrupp på FMV som kallas PMI-gruppen för alla 
certifierade PMP:er där de stödjer och samtalar med varandra. Det är dock inte lika 
utvecklat som ett projektledningskontor och alla UL/PL är inte PMP:er på FMV. Men 
det är ett bra sätt att få hjälp och kunskap från andra plus att det ger ett bra kontaktnät 
över hela FMV i de olika projekten. Det finns en enhet på AstraZeneca som stödjer 
projektorganisationen, Project Management Support Office, PMSO. Meningen med 
PMSO är att de ska effektivisera projektverksamheten genom att ta fram metoder och 
verktyg som stödjer projekten i deras arbete. Genom dem sprids även erfarenheter 
mellan de olika projekten. På FMV finns det ingen liknade grupp som stödjer 
projektorganisationen och erfarenhet sprids egentligen inte så mycket utan varje 
enskild UL/PL får söka rätt på den själv genom att läsa dokument från tidigare projekt 
eller fråga runt. Viss erfarenhet sprids genom de olika forumen för de olika 
kompetensenheterna (KE) samt genom PMI-gruppen.  
 
Projekten på AstraZeneca har liten möjlighet att önska vilka projektmedlemmar de vill 
ha (Söderlund & Bredin, 2005) medan på FMV så specificerar projekten tydligt vem 
de vill ska ingå. På samma vis som en projektgrupp kan få en medarbetare på annan 
ort på FMV kan AstraZeneca få en som befinner sig i ett annat land. Det tror 
författaren till denna rapport skapar mer problem för AstraZeneca än för FMV 
eftersom de är mer beroende av laboratoriemiljö. Vidare tror författaren att linjen är 
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starkast på AstraZeneca vilket gör att bemanningen sker på ett annorlunda sätt än på 
FMV där projekten är starkast. Bemanningen på FMV sker mer på önskemål från 
projektet än vad som sker på AstraZeneca. Däremot tror författaren att samma problem 
med ”vi och de” mellan linjen och projekten och pusslet med resursallokeringen som 
finns på FMV även finns på AstraZeneca. 
 
De flesta projektmedarbetarna på AstraZeneca arbetar heltid i ett projekt förutom i 
tidigt stadium av ett projekt då en del arbetar deltid i flera projekt samtidigt. På FMV 
är det sällan en projektmedarbetare förutom UL/PL som arbetar heltid istället arbetar 
de deltid i flera projekt.  
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Tabell 1 Sammanfattning av skillnader mellan FMV och AstraZeneca 

 FMV AstraZeneca Kommentar 
Bemanning av 
projekten. 

EL bestämmer det slutliga 
men projekten 
specificerar tydligt vem 
de vill ha. Oftast sker 
bemanningen efter samråd 
mellan UL/PL och EL. 

Linjechefen bestämmer 
vem som ska ingå i 
projektet baserat på 
kompetensen som behövs. 
Dock försöker man även 
här bemanna via samråd 
om vem som ska ingå i 
teamet.  

Det är svårt att få denna situation 
perfekt och det uppstår ”vi och 
de” situationer på båda företagen 
fast från olika håll i matrisen.  

Support till 
linjecheferna. 

Det ges inte mycket stöd 
till EL för bemanning av 
projekt. De sköter det 
mesta själva som 
utbildning och rekrytering 
av sina anställda.  

På AstraZeneca får 
linjecheferna stöd av HR-
avdelningen genom de 
olika 
kompetensområdena. 
Detta sker genom den så 
kallade HR - business 
partnern. 

Linjecheferna på AstraZeneca 
kan få stöd från de olika 
kompetensområdena på HR-
avdelningen. Författaren till 
denna rapport antar att de då har 
mer tid att lägga på sin personal 
än vad man har på FMV där EL 
har hela ansvaret. Eftersom 
AstraZeneca har en bättre 
utvecklad HR-avdelning så blir 
linjechefernas uppgifter mer att 
allokera ut medarbetarna i 
projekt än på FMV.  

Stöd till projekt-
organisationen. 

På FMV ges stöd genom 
PMI-gruppen och genom 
de olika processerna samt 
dokument från tidigare 
projekt. Tyngden ligger 
mycket på vad 
projektmedlemmarna gör 
själva.  

På AstraZeneca ges stöd 
genom bland annat 
PMSO-gruppen som är 
specialiserade på att ta 
fram budget, resurser och 
faser med mera. Detta gör 
att kunskap och 
erfarenheter mellan de 
olika projekten sprids 
enklare. 

På AstraZeneca ges support av 
PMSO medan på FMV sprids 
erfarenhet mer via dokument där 
det går att läsa hur andra har 
gjort. Författaren tror att det är 
både fysiskt och psykiskt enklare 
att be om hjälp om det finns ett 
färdigt supportteam än om 
individen själv ska försöka sätta 
sig in i hur någon annan har 
gjort. 

Organisatorisk 
tillhörighet för 
projektledare. 

UL/PL har ingen egen 
kompetensenhet. De 
tillhör en enhet beroende 
på sina kunskaper som till 
exempel ekonomi eller 
teknik. 

Den globala 
projektdirektören och den 
globala projektledaren 
tillhör det terapiområde 
deras projekt ingår i. 

Författaren till denna rapport tror 
egentligen inte att skillnaden är 
så stor eftersom ledarna i båda 
fallen befinner sig under sitt 
specialistområde. Det är 
viktigare att det finns en bestämd 
knutpunkt mellan projektledarna 
för samarbete och stöd. 
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6. Slutsatser och rekommendationer 
Studien visar på hur svårt det är att fördela resurserna över en multiprojektmiljö. 
Svårigheten ligger mest i att det är personella resurser det handlar om som måste 
hanteras på ett annat sätt en bara timmar i en kalender. Många insatser angående 
resursallokering är gjorda på FMV och det går mot ett mer enat arbetssätt hela tiden.  
Här ges ytterligare förslag på vad som kan förbättras inom matrisorganisationen, 
resursallokeringen och personalhanteringen i projekt.  
 
En accelerering i produktutvecklingsprocessen är bara möjlig i en bra 
projektorganisation med rätt projektledarskap och allokering av heltid (eller nästan 
heltid) och arbetar som ett team under kontroll av projektledaren. 

Bureau Berenschot by order of the Dutch Ministry of 
Economic Affairs, Report on Technology Reconnoitre, 1995 

 
Utdraget ovan är taget ur Hendricks, Voeten & Kroep (1999). Författaren till denna 
rapport tycker att det utdraget sammanfattar de flesta forskares åsikter kring hur en 
effektiv multiprojektmiljö skapas. För att effektivisera i organisationen och 
resursallokeringen behövs dessa faktorer och därför utgår slutsatserna ifrån dem. Som 
det framgick i inledningen är det inte en enkel uppgift att allokera ut personal och att 
ge dem de förutsättningar som behövs för att kunna göra ett effektivt arbete. Rapporten 
har visat på att problematiken börjar redan vid matrisen med olika strukturer och 
maktförhållanden. Vidare behövs en ny strategi för att skapa en bemanning som är 
mindre ambivalent med färre chefer och ett bättre samarbete dem emellan. De flesta 
rekommendationer som ges för hur medarbetarna ska hanteras i projekt är förslag på 
vad EL och UL/PL kan tänka på när de bemannar i samråd. Det vill säga hur de kan få 
effektivare medarbetare i projekten vilket ger mer kvalitet i arbetet istället för att bara 
fylla upp timmarna i tidsplaneringen. Dessa förslag är viktiga att ta till sig när 
personalen ska allokeras ut i projekt för att få verksamheten att flyta på så bra som 
möjligt. Eftersom överlämning är en väsentlig del hur ett projekt effektivt får in en 
medarbetare i arbetet så ges här två förslag hur det tvingas in, dels genom handboken 
och dels genom målperioder. Överlämningen tas inte upp separat men är dock en 
viktig funktion att använda sig av för att överföra kunskap person till person. Genom 
överlämning via handboken och målperioder anser författaren till denna rapport att 
man sprider kunskap över projekten utan att förhindra att projekten finner sina egna 
lösningar. De delar som författaren tror att FMV kan ta lärdom från AstraZeneca 
kommer även att tas upp i de olika slutsatserna. 
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6.1. Följ arbetssätten som finns 
På FMV finns processer, metoder, mallar, dokument med mera som idag tyvärr 
används mer eller mindre frekvent. Processerna är väldokumenterade och väl 
utarbetade men tyvärr är det inte alltid som de används som förstahandsalternativ när 
kunskap för hur något ska utföras saknas. Istället blir det den långa vägen med att hitta 
någon att fråga eller att göra som man tror. Det finns många medarbetare både i linjen 
och i projekten som aldrig ens har tittat på processer som de ska tillämpa. Det är även 
flera medarbetare som inte vet att det finns exempeldokument på intranätet som de kan 
titta på när de ska göra sina egna. Eftersom processerna är FMV:s arbetssätt borde de 
marknadsföras mer och visa att alla steg ska utföras. I och med att alla steg inte görs 
skapar det oftast mer arbete i slutändan. Till exempel i processen Bemanna uppdrag 
finns det ett tillvägagångssätt beskrivet hur hela situationen ska bearbetas för den 
enskilde medarbetaren, men det vanligaste är att projekten önskar en person och sedan 
avtalas det snabbt via VIP och e-post. I och med detta missas flera viktiga aspekter 
som exempelvis precisering av arbetsuppgifter, om personen passar bäst in i just detta 
projekt och utbildning inför uppdraget. Att processerna inte följs fullt ut beror nog 
mest på tidsbrist men även på grund av att de inte prioriteras utan man gör på sitt eget 
sätt. Det går att gena och därför görs det utan att reflektera över vad som sker i 
slutändan, istället löses det uppkomna problemet då. Att inte använda processerna 
motiveras bland annat med att om de skulle användas fullt ut skulle det ta sådan tid att 
det skulle gå ut över slutresultatet och projekten skulle dra över tidsmässigt. Det finns 
även processer som följs fullt ut och som har lärts utantill av många. Lärdom borde tas 
av dessa processer varför de används och inte andra.   

6.2. Matrisorganisationens struktur och roller 

6.2.1. Stark kontra balanserad matris 
Utifrån empirin och som man kan utläsa från Robert Youkers bild (se figur 6 i kapitel 
3.1.1) finner man att FMV:s matris är en stark matris. Med stark menas att matrisen 
ligger nära en projektbaserad organisation, där i stort sett allt arbete sker i projekt. 
Produktionen, det vill säga projekten, på FMV är de som bestämmer vad som ska 
göras, när det ska göras och hur det ska göras. Hur en aktivitet ska utföras beskrivs i 
processerna som produktionen äger. Vem som ska utföra arbetet bestäms sedan i 
samråd mellan EL och UL/PL där EL står för det slutgiltiga beslutet. Denna 
sammansättning kan skapa en viss förvirring hos medarbetaren då han/hon tillhör ett 
kompetensområde men projektet bestämmer hur kompetensen ska arbeta. Detta 
innebär även att balansförhållandet av informell och formell makt mellan projekten 
och linjen flyttas mer mot projekten utifrån de tre parametrarna: vem får mest 
uppbackning, var är medarbetarna fysiskt placerade och förhållandet mellan projekt- 
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och linjearbete (Engwall och Sjögren Källqvist, 2000). Som det ser ut idag så är det 
projekten som får mest uppbackning, medarbetarna är placerade i projekten och det 
utförs väldigt lite linjearbete. 
 
Att flytta hur till linjen tror författaren till denna rapport skulle bidra positivt till 
organisationen. Genom att flytta processledarskapet från produktionen till EL skulle 
medarbetarna samlas mer kring sina kompetensområden och få ett mer kontinuerligt 
förhållande till respektive EL. Detta skulle även bli en naturlig koppling till EL då 
denne idag förser sina anställda med externa kurser och en del internutbildningar. För 
den anställde innebär det att samma person som bestämmer hur man ska arbeta har 
utbildningsansvaret. För EL innebär det antagligen ett ökat förtroende från sin 
anställde och en bättre bild av denne vilket bidrar till ett bättre samarbete och att EL 
ser arbetaren mer som en individ än som mantimmar i en kalender. Om samarbetet blir 
bättre skulle den anställde tidigare vända sig till sin EL för hjälp vid till exempel 
prioriteringsproblem eller vid osäkerhet i arbetet. Det är bättre än att vända sig till 
respektive UL/PL som många gånger bara ser till sitt projekt, medan EL har en mer 
övergripande syn av hela produktionen. Då man flyttar processledarskapet till EL men 
behåller processägarna i produktionen skapas även ett bättre samarbete mellan linjen 
och produktionen, vilket skulle kunna reducera ”vi och de”-känslan då de båda 
parterna blir mer involverade i den andres arbete.  
 
Negativa faktorer som denna lösning skulle kunna föra med sig är till exempel att det 
kommer att krävas fler förändringar av organisationen än vad den redan har haft. 
Övergången till matrisorganisation har varit tungrodd och det har varit svårt att få med 
sig alla medarbetare i arbetssättet, och att då utföra ännu en stor förändring kan bidra 
till en ökad osäkerhet. Denna lösning kommer dessutom att kräva mer av EL än vad 
det gör idag då de har vem-ansvaret och hantering av personalhanteringsarbetet runt de 
anställda. Att dessutom lägga hur på EL kommer att medföra ett större ansvar med 
ökad arbetsbörda. Risken finns att personalhanteringsarbetet blir lidande eftersom HR-
avdelningen på FMV är relativt liten, vilket leder till att uppbackning inte kan ges till 
EL. 
   
Enligt Steinkeller (2002) är en stark matris en bra situation så länge alla vet 
spelreglerna. Författaren till denna rapport tror att situationen är bra som den är idag 
men att organisationen skulle vinna på att få en mer balanserad matris för samarbetet i 
verksamheten mellan de olika grupperna. 
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6.2.2. Förändra linjechefsrollen 
Genom att förändra ansvaret hos chefsrollen för kompetensenheterna skulle det ge mer 
tid för allokeringen av resurser och mer tid till att upptäcka problem som deras 
anställda har. Utifrån fakta om vad som tar mest tid och vad de vill ha stöd med skulle 
deras roll förändras från att vara problemlösare på heltid till att vara medlare som 
upptäcker problem och slussar dem vidare. Statusen skulle behöva höjas på EL så 
förtroendet för dem ökar. Författaren till denna rapport tycker att projekten ska få 
önska vem de vill ha men att det ska vara en önskning och att det är en bonus om det 
uppfylls, inte ett krav. Det är därför viktigt att ge EL mer tid för själva 
resursallokeringen. FMV skulle kunna ta lärdom av AstraZenecas HR-avdelning och 
titta på hur en sådan kan utvecklas för att ge bra stöd till organisationen. FMV har 
tidigare haft en större och utvecklad HR-avdelning men rationaliserat bort det mesta av 
den. Frågan är varför, eftersom FMV är ett kompetensföretag där de personella 
resurserna är de viktigaste och egentligen de enda viktiga resurserna, inte satsar mer på 
hanteringen av dem. Om varje EL ska hantera gemensamma personalfrågor på varsitt 
håll så utökas fenomenet att FMV uppfinner hjulet på nytt. Metoderna för hur kunskap 
tas till vara och hur den utvecklas borde samlas istället för att spridas ut.  

6.2.3. Workshops med EL och UL/PL 
Det skulle vara nyttigt att starta ett samarbete mellan EL och UL/PL där diskussioner 
skulle kunna föras angående resursallokering på en mer informell nivå. På det sättet 
skulle de kunna se varandras sidor av problemet. Istället för att bara skicka e-post 
mellan varandra och avtala i VIP skulle det finnas workshops med jämna mellanrum 
då de ser varandra i ögonen. Det skulle innebära att tröttsamheten över att initiativet 
bara kommer från ett håll skulle upphöra eftersom de skulle träffas kontinuerligt på 
workshops. Förhoppningsvis skulle det även leda till att projekten höll sig väl med 
linjen för att de vill och inte för att det är ett nödvändigt ont. Vidare tror författaren till 
denna rapport att linjen lättare skulle kunna se varför projekten är rädda för att få fel 
person. Det skulle även kunna vara informella diskussioner om vilken typ av person 
projektet vill ha. De skulle då lättare kunna specificera att de vill ha exempelvis någon 
lättsam, någon djärv eller någon som är van att arbeta ensam utan att skriva det som 
kan vara känsligt. 

6.3. Resursallokering 

6.3.1. Superspecialist eller bredare kompetens 
Som det ser ut nu finns det önskemål och krav från flera håll. UL/PL vill ha 
heltidsarbetare men i dagsläget går detta inte alltid ihop. Det finns många medarbetare 
som idag arbetar deltid i exempelvis fem projekt och dessutom har serviceuppdrag på 
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produkter i bruk, där arbetet är inaktivt tills något händer, i förslagsvis fem projekt till. 
Det betyder att de har 10 UL/PL, även om alla projekt inte är aktiva, och sin EL. 
Denna situation är ambivalent och splittrad för den enskilde medarbetaren (Engwall, 
2000). Här presenteras två inriktningar som organisationen kan gå mot för att förbättra 
situationen, superspecialist och bredare kompetens. Ska organisationen satsa på 
personal med bredare kompetens och ökad rörlighet inom projektet eller 
superspecialister som går in och utnyttjar sin kompetens i ännu fler projekt? 

Bredare kompetens 
Genom att bredda medarbetarna och låta dem ha fler uppgifter i projekten ända upp till 
heltid gör det enklare både för UL/PL och EL. UL/PL har färre personer att leda och 
hålla kontroll på och EL allokerar ut en person till ett projekt. Om medarbetarna får 
bredare ansvarsområden så kan de komplettera varandra mer i projekten och kan 
därför också avlasta varandra mer. Det blir mer variation i det enskilda projektet 
eftersom medarbetaren inte alltid gör samma sak. Det medför givetvis att det krävs 
mer av personalen eftersom de inte kan fortsätta att göra som de har gjort förut och det 
krävs även mer flexibilitet kring vad de gör i projektet. Däremot går det att utnyttja 
situationen att de sitter som en grupp och blir mer sammansvetsade. Det är färre 
involverade i projektet och därför är det lättare att ge alla samma målbild och klara 
specifikationer hur arbetet ska genomföras. Det blir mer samarbete och effektivare 
lagarbete mellan projektmedlemmarna eftersom de alltid sitter ihop. PMBoK (2004) 
ger exempel på vad effektivt lagarbete innebär: hjälpa varandra om arbetsbördan är 
ojämn, kommunicera på ett sätt som passar de enskilda individerna och dela 
information och resurser. Däremot kan det bli enformigt för personer som trivs med att 
flytta runt och tycker det är tråkigt att sitta i samma gäng och samma projekt i flera år: 
 
”Vi har så långa projekt och att bli fast i ett projekt på heltid skulle öka risken att 
projektet och medarbetarna struntar i organisationen och jobbar på som de vill. Det 
är vårt projekt och vi gör som vi alltid har gjort eftersom ingen ny kommer och rör 
runt.” 

Delprojektledare på FMV 
 
Det skulle kunna förhindras med målperioder, som det redogörs för senare i kapitlet 
(6.4.2), för att enklare byta mellan projekten. Istället för att byta vid projektavslut 
byter medarbetaren projekt vid avslutandet av målperioderna. 

Superspecialist 
En annan effekt av att bredda kompetensen är att det skulle kosta både tid och pengar 
att ha specialister att göra uppgifter som ligger långt utanför deras kompetensområde. 
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Dessa personer skulle utnyttjas mer om de satt ihop och drog nytta av varandras 
specialistkompetens. Men det skulle även gå att spetsa andra yrkesgrupper på FMV 
genom att få dem att lära av varandra. Om de satt tillsammans istället för ute i 
projekten skulle de kunna dela med sig av sina erfarenheter och idéer. Tyvärr så träffas 
inte medarbetarna som tillhör samma kompetensenheter varandra så mycket och därför 
hinner de inte dela med sig av sina erfarenheter och idéer. Om kompetensenheternas 
medlemmar satt ihop skulle de kunna vinna mycket i effektivitet eftersom de skulle 
kunna stötta varandra, samarbeta och avlasta varandra på en annan nivå än idag. 
 
Författaren till denna rapport tror att lösningen är att hitta en kombination av båda 
grupperna. Genom att utvärdera kompetensområdena och undersöka vilka som ligger 
nära varandra kan de breddas till ett område. På det sättet skulle det innebära färre 
involverade i projekten. För att få en enklare arbetssituation i projekten är det viktigt 
att det minskas på personal. Vidare tror författaren att personalen ska ha två chefer 
istället för exempelvis fem till 25 stycken och att det behövs en hemhörighet. Däremot 
ska de tekniska specialisterna istället utnyttja varandra på ett bra sätt genom att sitta 
tillsammans och finna hemhörigheten där. De kan också bredda sig och utvecklas men 
mer inom sitt område.  
 
Dessa förslag har fått förankring i Hendricks, Voeten, & Kroep (1999) som anser att 
resursallokeringsproblemet kan lösas genom att ändra profilen för de personella 
resurserna. De har ytterligare en grupp, service som författaren inte har tagit upp men 
som också behövs på FMV. De menar att dagens specialister ska delas in i tre grupper: 
allroundprojektmedlemmar, experter och serviceanställda: 
 

 
Figur 13 Nya roller för de personella resurserna 

(Hendricks, Voeten, & Kroep, 1999:260) 
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Allroundprojektmedlemmar 
Denna grupp ska vara hjärtat i projektgruppen. De har en generell kunskap om 
uppdraget och är flexibla inom projektet. Allroundprojektmedlemmarna är första 
steget mot ett effektivt och välorganiserat projekt. De flesta avvikelser upptäcks då 
lättare av projektmedlemmarna själva. Det innebär också att processen med att 
allokera personalen blir mycket enklare eftersom medarbetarna blir involverade i färre 
projekt.  

Experter 
Det är en liten grupp människor som i en forsknings- och utvecklingsmiljö måste ha en 
väldigt specifik kunskap att använda inom projektet. I FMV:s fall är området teknik 
och specifikkunskapen till exempel radar. Experter används framförallt i 
problemlösningssituationer. Projektmedlemmarna har ofta inte den djupa kunskapen så 
att de kan tackla denna spetskompetens, därför ska experter med den specifika 
kunskapen lösa det och ge ny och extra information. Experterna kan inte allokeras ut i 
ett projekt utan behövs över hela projektportföljen. Dessa är svåra att placera in i 
resursallokeringen eftersom det är svårt att se hur mycket de behövs. Lättast är att 
placera dem för en lång tid i flera projekt och sedan får de tillsammans med sin chef 
planera det kortsiktiga. Det innebär att de behöver mer tid med sin linjechef än en 
projektmedarbetare.  

Service 
Projekten i portföljen har alla unika karaktärer men det är vissa aktiviteter som måste 
göras i alla. Det är rutinarbete som kan göras av flera personer efter vissa direktioner. 
När aktiviteten är rutin oberoende av vald resurs och kvalitet, kan den kallas för 
service. Projekten behöver då inte fundera på dessa aktiviteter utan servicen kan frågas 
efter internt eller externt när de behövs. Servicen kan planeras oberoende av personer 
och genom att planera service istället för människor minskar komplexiteten av 
resursallokeringen och arbetet kan organiseras effektivare. Författaren tror dock att det 
skulle bli ineffektivt att ha en egen serviceenhet vid varje kompetensenhet eftersom det 
inte är så mycket service som behöver utföras inom varje kompetens i projekten. De 
kompetenser som kräver mycket servicearbete skulle då kunna ha en grupp som 
egentligen bara arbetade med service. Servicedelen kan därför allokeras ut på 
medarbetare som är allroundprojektmedlemmar utan att egentligen skapa mer 
ambivalens så länge servicen inte krävs dock är det viktigt att EL hjälper till med 
prioriteringsfrågor och arbetsbelastning vid tillfällena där service behövs. Det innebär 
även att den individuella medarbetaren vänder sig efter hjälp för annars fungerar inte 
systemet och arbetet kan bli ineffektivt. 
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6.4. Hantering av personella resurser i projekt 
På grund av att det är en förändrad arbetssituation behöver även hanteringen av en ny 
medarbetare i ett projekt förändras. Målen måste vara tydliga eftersom medarbetaren 
ska arbeta med fler projekt simultant. Hon/han måste lätt komma in i ett nytt projekt så 
att det inte drabbar de andra projekten medarbetaren redan deltar i. Förhandlingen om 
medarbetarna mellan UL/PL och EL borde utökas där fler faktorer rörande personen i 
fråga tas upp. Diskussioner borde föras kring: hur ska medarbetaren slussas in i 
projektet, har han/hon kunskap om hur arbetet ska utföras, vet han/hon vad som ska 
göras och vilka mål som finns och särskilt vem som ska förmedla det till 
honom/henne. Det är viktigt att det finns färdiga och effektiva arbetssätt, och att 
hanteringen av medarbetaren sköts bra istället för att mantimmar bara placeras ut i en 
kalender i de olika projekten. En ökad förståelse för projektet och personen som 
hamnar där vinner organisationen på i längden än att det placeras ut exakta timmar. 

6.4.1. Handbok - en grund att utgå ifrån 
Eftersom överlämning sällan hinns med och att medarbetaren sällan sitter nära sin EL 
finns det en saknad av en grund att utgå ifrån. Under intervjuerna som gjordes gavs 
önskemål från flera håll att de skulle vilja ha en handbok. Författaren har kännedom 
om att handböcker inte ska få finnas på FMV utan att allt ska utgå från processerna. 
Ett föreslag till en handbok ges i alla fall dels för att många skulle känna sig trygg med 
en och dels för att en av handbokens huvuduppgift är att sprida kunskap mellan 
individer. Handboken kan referera till processerna hur en arbetsuppgift ska göras. 
Handboken är tänkt att vara mer allmänt kopplad till en kompetens och vad just denna 
kompetens gör. Författaren föreslår att en sådan tas fram i samarbete mellan 
kompetensenheterna och verksamhetsområdena/verksamhetsgrupperna.  
 
Den skulle innehålla: 
• Måstepunkter (Vad ska denna roll göra i ett projekt) 
• Projektets egna punkter (Vilka punkter som UL/PL eller en tidigare medarbetare 

för den rollen har lagt till) 
• Egna lösningar till projektet utifrån grundkraven 
• Kontakter 
 
Handboken ska vara så liten och behändig att medarbetaren kan ha den liggande 
bredvid sig på skrivbordet när han/hon arbetar. Handboken skulle visa på hur 
grundarbetet ska se ut men även ge frihet och ansvar att forma det efter projektets 
bästa. Det skulle underlätta arbetet för en ny individ i ett projekt eftersom han/hon kan 
ta vara på erfarenheter från sin företrädare genom att se hur han/hon har ändrat på 
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punkter i handboken. Tanken är att när en person har haft handboken i ett projekt så 
lämnas den över till efterkommande. Grundtanken med boken är att den ska fungera 
som ett litet anteckningsblock där medarbetaren uppdaterar utan att tvingas skriva 
långa slutrapporter men där viss erfarenhet sprids via pennan. Det innebär att en 
handbok går genom ett helt projekt med uppdateringar för en kompetens i ett projekt.  
Det är individuella uppdateringar som gäller. Tanken är också att den ska sprida 
erfarenheter över hela kompetensen då medarbetaren kan ta med sig sin handbok till 
KE-forumen och visa hur den har uppdaterats. Då behöver inte medarbetaren komma 
ihåg sina ”superidéer” utan kan titta på anteckningarna i sin bok och förklara hur 
han/hon har tänkt. På detta sätt sprids erfarenheter och grunden sätts för vad 
arbetsrollen ska göra. 

6.4.2. Målperioder  
Avsaknaden av tydliga mål och att arbetet går fort borde tas fasta på och en annan typ 
av fas som författaren döpt till målperioder borde införas. Om dessa har tydliga avslut 
med färdiga delmål och avslutsmöten blir det lättare att hålla kontroll på var varje 
projekt befinner sig. Detta leder även till ett effektivare projektarbete i produktionen 
när det finns ett slutmål närmare än projektavslut om ett antal år. Det är även enklare 
att ge hela projektet samma bild för ett mål på kortare sikt. Till exempel i ett projekt 
där ett plan ska leverans om tio år vet alla projektmedlemmar att det är slutmålet men 
de vill ta olika vägar dit. Om det då finns små delmål för kortare perioder är 
sannolikheten större att fler tar samma väg mot målet under en period. Varje år ska 
helst vara indelat i ett antal målperioder för att tydliggöra vad som ska göras de 
närmaste månaderna. 
 
För att säkerställa planeringen för nästa målperiod kan avslutsmötena diskutera 
resurser och planering. Om projektet inte har nått periodmålet behöver det 
omprioriteras för att komma ifatt tidsplanen och en diskussion behöver hållas om hur 
nästa periodmål ska nås på utsatt tid. Viktigt är att målperiodavslut och mötet inte 
skjuts upp utan att diskussioner förs om varför situationen är som den är. Målet är 
kanske inte rimligt vilket gör det möjligt att omplanera tidigare i projektskedet. Efter 
att ha sett vad som hinns med under en målperiod blir planeringen lättare för framtida 
målperioder och mot slutmålet. Det ska även uppmärksammas vilka resurser som 
saknas och vilka som kan minskas för att effektivisera kommande målperioder. Under 
mötet kan även diskussioner föras om vad som har genomförts framgångsrikt och vad 
som har gått mindre bra för att utnyttja det i kommande faser. 
 
Målperiodindelningen medför även ett smidigare utbyte av medarbetare i projekten. 
Om den nuvarande medarbetaren på en position stannar till målperioden är slut och 
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den nya börjar vid start av den nya målperioden resulterar detta i att den gamla får ett 
avslut och den nya får en klar målsättning tillsammans med de övriga 
projektmedlemmarna. Givetvis är det inte så att alla projekts målperioder 
sammanfaller så att medarbetaren kan avsluta ett och börja på ett nytt. Det gör att 
medarbetare tvingas att arbeta med överlämning då de börjar i ett projekt där deras 
företrädare har avslutat en målperiod och samtidigt inte får sluta det gamla projektet 
förrän målperiodavslut. Det blir även lättare för en medarbetare som kommer in i 
projektet att se vad som gjorts i förra fasen och vad som ska påbörjas härnäst. 

6.4.3. Projektsupport 

Supportenhet 
På AstraZeneca finns det en enhet som hjälper projekten att delas in i faser, 
resursplanera och budgetera med mera. Författaren tror att det går att ta lärdom av det 
för att hjälpa projektledarna på FMV. Det ger både en självsäkerhet hos UL/PL att ha 
en ”backup” att vända sig till vid problem och dessutom mindre problematiskt att ha 
någon vars arbete är att hjälpa. Denna support behöver inte vara intern utan kan tas in 
externt via konsulter vid behov. Däremot är det viktigt att det är samma team som 
hjälper till vid alla projekt inom samma verksamhetsområde på FMV så att 
erfarenheter sprids internt.  

Projektledningskontor 
Författaren tror även att projekten skulle bli effektivare om UL/PL fick support via ett 
projektledningskontor. Ett projektledningskontor6 är en organisationsenhet som 
centraliserar och samordnar ledningen av projekt inom sitt ansvarsområde (PMBoK, 
2004). De projekt som stöds eller administreras av projektledningskontoret behöver 
inte ha någon annan koppling än att de leds tillsammans. Via projektledningskontoret 
skulle det spridas kunskap och erfarenheter och ge ett större kontaktnätverk över 
projekten på FMV. Det skulle även underlätta prioriteringar mellan projekt och ge 
UL/PL mer förståelse för andras projekt än bara sitt eget. Det skulle också 
förhoppningsvis minska revirtänkandet om UL/PL fick ett ställe där man kan 
samarbeta och hjälpa varandra. Det skulle också bidra till att UL/PL sågs mer som en 
kompetens oavsett område.  

Mentorskap 
Enligt Briner, Geddes & Hastings (1999) har mentorn tre roller: arkitekt, vägvisare och 
stöttepelare. Det innebär bland annat att de visar hur arbetet ska utföras, hur projektet 
struktureras upp och att hjälpa till med att hålla arbetet på rätt spår. 

 
6 Kallas även programledningskontor, projektkontor eller programkontor. 
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Kapitel 6 - Slutsats och rekommendationer 

 
Författaren tror att FMV skulle kunna nyttja mentorskap på olika nivåer. Framförallt 
att kunskap ska nyttjas från dem som har arbetat länge på FMV som sitter inne med 
mycket erfarenhet samt de certifierade PMP:erna. PMP:erna har både utbildning och 
erfarenhet från projektledning. De har även ett intresse av projektledning som ämne 
vilket gör dem till bra förebilder. Båda grupperna sitter inne med ett brett 
kontaktnätverk som går att utnyttja för någon som är ny i rollen så han/hon vet var de 
ska vända sig för att få hjälp. Det skulle utveckla projekten genom att dra fördel av 
andras kunskap och erfarenheter. Det är både svårt och tidskrävande att dokumentera 
vad som händer i projekt och vilka beteende projektgruppen har. Genom mentorskap 
skulle istället erfarenheterna spridas från person till person. Det skulle även kunna 
bidra till att både bra och dåliga erfarenheter sprids för framtida situationer eftersom 
det är mindre känsligt att prata om dem än att dokumentera dem. 

6.5. Slutliga rekommendationer 
Studien visar på att det är viktigt att hantera sina personella resurser som individer och 
därför utgå ifrån vem personen är och vilka förutsättningar hon/han har. För att få 
organisationen effektivare är det viktigare att få en bra personalsituation med färre 
projekt per person och att utveckla verktygen för hur kunskapen sprids än att lösa 
allokeringen på bästa möjliga sätt. Det är även viktigt att FMV i framtiden börjar 
sortera i sina projekt och gör en bedömning utifrån ett helhetsperspektiv vilka nya 
uppdrag de ska åta sig. Diskussioner borde föras vad konsekvenserna av ett nytt 
uppdrag innebär, eftersom FMV redan idag inte klarar produktionen på grund av 
resursbrist vilket har gjort att personalen är osäkra inför framtiden. 
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Bilaga 2 Arbetsstruktur på FMV 

Bilaga 2 Arbetsstruktur på FMV 
Det finns ett starkt behov av att ha säkerhet i arbetet för att få en stor och komplex 
organisation som FMV effektiv där var och en vet vad de ska göra och hur. Det finns 
idag bra beskrivningar på FMV hur arbetet ska gå till. Dessa beskrivningar är 
uppbyggda som processer vilka förklarar de olika stegen i arbetsgången för en specifik 
uppgift. FMV:s processer bygger på Project Management Institute7, PMI:s standard A 
Guide to the Project Management Body of Knowledge (i fortsättningen PMBoK). Först 
beskrivs hur PMBoK specificerar de olika processerna hur ett projekt ska ledas och 
styras och sedan hur FMV valt att modifierat sina egna processer. Av FMV:s egna 
processer har författaren valt två stycken: Uppdragsledning, hur ett projekt styrs (det 
vill säga hur UL/PL leder och styr sina medarbetare genom projektet) och Bemanna 
uppdrag som visar hur UL/PL och EL ska arbeta tillsammans för att få en bra 
bemanning. 

PMBoK 
FMV styr och arbetar i organisationen enligt PMI. Bland FMV:s  projektledare är 36 
stycken certifierade av PMI till Project Management Professional (PMP) som är den 
högsta nivån. PMBoK är en standard hur ett projekt ska drivas enligt PMI. Den 
beskriver definitioner av projekt, projektledning, kunskapsområden som ledning och 
styrning, riskhantering, kvalitetsledning, bemanning med mera. I detta delkapitel 
kommer en kort sammanfattning och redogörelse av standarden för att vidare i nästa 
delkapitel visa hur processer och arbetssätt är uppbyggda på FMV efter standarden.  
 
Syftet med PMBoK är att ge en allmän översikt hur ett projekt genomförs med 
kunskap och praktiskt utövning. Sammanfattningen här är indelad i tre avsnitt: 
definition av projektledning, standard för ledning av ett projekt och projektledningens 
kunskapsområden. 

Definition av projektledning 
Ledning av ett projekt innefattar:  
• att identifiera krav 
• att fastställa tydliga och uppnåeliga mål 
• att balansera de konkurrerande kraven på kvalitet, omfattning, tid och kostnad 
• att anpassa specifikationer, planer, och metoder till de olika intressenternas behov 

och förväntningar 
 

 
7 http://www.pmi.org 
   http://www.pmi-se.org 
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Projektledare hanterar begränsningar ifrån tre konkurrerande projektkrav: kvalitet, tid 
och kostnad. Resultatet beror på hur dessa tre faktorer regleras mellan varandra i 
projektet. Projekt av hög kvalitet levererar önskad produkt eller tjänst med rätt 
omfattning, i tid och inom budget. Förhållandet mellan dessa tre faktorer innebär att 
om en av dem ändras påverkas sannolikt minst en av de andra faktorerna (Se figur 1). 
 

kvalité

tidkostnad
 

Figur 1 Tid – Kostnad – Kvalitetsförhållande 

 

Standard för ledning av ett projekt 
Ledning av ett projekt innebär enligt PMBoK att genom kunskap, färdigheter, verktyg 
och metoder utföra aktiviteter för att kraven på projektet ska uppfyllas. Dessa krav 
uppnås genom att utföra olika processer som exempelvis upprätta tidsplan och skapa 
WBS8. I varje process beskrivs aktiviteterna hur arbetet ska genomföras, det vill säga 
att de beskriver hur utdata genereras genom metoder och verktyg från indata. Varje 
process inom ramen för ledning av ett projekt tillhör en av de fem processgrupperna: 
 
• Initieringsprocesser. Definiera och auktorisera projekt eller projektfas. Exempel 

på tillhörande process är att utarbeta projektfullmakt. 
• Planeringsprocesser. Definiera och avgränsa målen, och planera de åtgärder som 

krävs för att nå målen och omfattningen som är projektets åtagande. Exempel på 
tillhörande process är att definiera aktiviteter. 

• Utförandeprocesser. Integrera personal och övriga resurser för att utföra 
projektets projektledningsplan. Exempel på tillhörande process är att välja 
leverantör. 

• Övervaknings- och styrningsprocesser. Mäter och övervakar regelbundet 
framstegen i syfte att identifiera avvikelser från projektledningsplan, så att 
korrigerande åtgärder vid behov kan vidtas och projektmålen uppnås. Exempel på 
tillhörande process är att leda projektteam. 

• Avslutningsprocesser. Formaliserar godkännandet av produkten, tjänsten eller 
resultatet och leder projektet eller projektfasen till ett ordentligt avslut. Exempel på 
tillhörande process är kontraktavslut. 

 
8 Work breakdown structure – struktur för arbetsnedbrytning 
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Figur 2 Planera – Genomföra – Kontrollera - Agera 

 
Varje process i processgrupperna förekommer minst en gång i alla projekt. Detta 
innebär dock inte att processgrupperna faller samman med projektfaserna utan 
processer eller hela processgrupper upprepas ofta innan projektet avslutas. Det kan 
även förekomma interaktioner mellan de olika processerna, både inom en 
processgrupp och mellan processgrupperna. I till exempel stora eller komplexa projekt 
så delas de in i delprojekt. Delprojekten har då egna förstudier, prototyper, utveckling, 
testning med mera där processgruppernas processer upprepas. Processerna är kopplade 
till varandra genom in- och utdata, det vill säga resultaten av en process blir indata till 
en annan. Figur 2 visar beroenden hur arbetat med processgrupperna ska gå runt flera 
gånger i projektet genom planera – genomföra – kontrollera - agera cykeln. 

Projektledningens kunskapsområden 
För att kunna genomföra de olika processerna under Ledning av ett projekt behövs det 
kunskaper hur projektet ska ledas och hur integrationer ska hanteras. Med integration i 
ett projekt menas samordning, formulering och verkställande av de 
integrationsåtgärder som är nödvändiga för att färdigställa ett projekt, det vill säga 
uppfylla kundens och andra intressenters krav. Med dessa kunskaper ska 
projektledningen kunna fatta beslut om var resurser och arbetsinsatser ska förläggas 
samt att kunna förutsäga problem och lösa dem innan de blir kritiska. Dessa kunskaper 
är indelade i kunskapsområden i PMBoK och till kunskapsområdena finns tillhörande 
processer. Alla processer inom samma kunskapsområde ligger inte under samma 
processgrupp utan det beror på vad det är för indata och vilken utdata som ska 
genereras. 
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De olika kunskapsområdena är:  
• Ledning och hantering av integration 
• Ledning och hantering av omfattning 
• Planering och styrning av tider 
• Planering och styrning av kostnader 
• Kvalitetsledning 
• Ledning av personella resurser 
• Ledning och hantering av kommunikation 
• Riskhantering 
• Ledning och hantering av upphandling 
 
Författaren har valt att inte gå in vidare på varje kunskapsområde förutom Ledning och 
hantering av integration och Ledning av personella resurser eftersom de är denna 
rapports huvudsyfte. Detta kommer att göras i nästa delkapitel Processtyrt arbetssätt 
under Processer där det kommer att beskrivas hur FMV utifrån PMBoK:s processer 
har skapat sina egna.  

Processtyrt arbetssätt 
FMV arbetar utifrån processer, det är deras hela arbetssätt. Processerna beskriver ett 
arbetssätt, hur det ska göras och vad som ska göras. Inom FMV:s processtruktur finns 
det tre olika processområden: Verksamhetsledning, Produktion och Resursledning. 
Inom varje processområde finns tillhörande processgrupper som visas i figur 3. Vidare 
i varje processgrupp finns olika processer och inom processerna finns aktiviteter (jmf 
med PMBoK, förra avsnittet). 
 

 
Figur 3 FMV:s Processområden 
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Den här studien går in på processområdet resursledning och processgruppen 
projektledning. Det är två processer som är mer intressanta för fallstudien vilka är 
Uppdragsledning som UL/PL arbetar efter och sedan Bemanna uppdrag som visar hur 
samarbetet mellan EL och UL/PL ska gå till vid placering av projektmedlemmar. Här 
kommer en kort beskrivning av dessa två: 
 
Uppdragsledning  
Processen Uppdragsledning används för att planera, utföra, styra och avsluta 
uppdrag/projekt. De aktiviteter som ingår i uppdragsledning är:   
• Planera uppdrag  
• Styra uppdrag 
• Utföra uppdrag  
• Avsluta uppdrag 
 
I varje enskild fas i uppdraget/projektet kan varje aktivitet tillämpas. Planering och 
uppdragsstyrning under processen sker med stöd av EVM9. Utdata ur denna process 
är: 
  
1) Uppdragsplan 
2) Lägesrapporter 
3) Milstolpsrapporter 
4) Ändringsbegäran 
5) Leveranser 
6) Slutrapport (dokumenterade erfarenheter) 
 
Bemanna uppdrag   
Processen syftar till att bemanna uppdrag/projekt med kompetens under planering- och 
genomförandefaser. Det finns en aktivitet under Bemanna uppdrag som också heter 
Bemanna uppdrag och genom dess aktivitetssteg beskrivs hur dialogarbetet ska ske 
mellan resurshållaren (EL) och UL/PL. Utflöde ur processen är rätt bemanning vid rätt 
tid under uppdragets livslängd genom ett upprättat avtal om resurserna. 
 
För att knyta tillbaka till PMBoK och hur processer har skapats på FMV ur de olika 
kunskapsområdena så kommer här en beskrivning. Den visar hur PMBoK redogör för 
hur ett projekt ska styras och ledas jämfört med hur FMV beskriver arbetsgången. 
Detta görs utifrån perspektivet på de två processerna Uppdragsledning och Bemanna 
Uppdrag. Beskrivningen visar också hur de olika processerna sitter ihop och integrerar 

 
9 EVM = Earned Value Managment, projektstyrnings metod 
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med varandra under hela projektets gång (Se figur 4). I kunskapsområdet Ledning och 
hantering av integration från PMBoK finns det processer som sker i projektets olika 
faser: 
• Projektfullmakt 
• Projektspecifikation 
• Projektledningsplan 
• Vägleda och leda projektgenomförande 
• Övervaka och styra projektarbete 
• Integrerad styrning av ändringar  
• Avsluta projekt 
 
Dessa processer behöver inte komma i denna ordning utan sammanfaller och 
integreras med varandra, exempelvis måste projektet ledas samtidigt som det 
övervakas och styrs. Processerna ovan kommer vara de som jämförs med FMV:s 
processer. Varken från PMBoK:s Ledning och hantering av integration eller från 
FMV:s processer kommer varje aktivitetssteg att tas upp. Detta eftersom det blir för 
djup detaljnivå och därför kommer bara information tas upp som är relevant för att se 
hur det går till. Ur PMBoK kommer även kunskapsområdet Ledning av personella 
resurser och dess tillhörande processer att tas upp vid den fas den ska genomföras. 
Detta innebär dock inte att en process bara kan göras där utan när som helst under 
projektets gång beroende på när någon roll ska bytas ut och så vidare. Det kommer 
hela tiden att specificeras ifall det är en process, aktivitet eller aktivitetssteg när något 
beskrivs eftersom det inte alltid är en process på FMV för att PMBoK skriver det utan 
kan vara en aktivitet eller aktivitetssteg. 
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Figur 4 Författarens visualisering över hur processerna utgår från PMBoK 

 

Innan processen Uppdragsledning används vid projektstart på FMV behövs en 
projektfullmakt och en projektspecifikation. Dessa två dokument görs i andra 
processer på FMV och tas därför inte upp här mer än en kort beskrivning från PMBoK. 
Anledningen att de står med är att hela kunskapsområdet Ledning och hantering av 
integration tas upp för att få en överblick över ett helt projekt och dess faser. 

Projektfullmakt 
Projektfullmakten är det dokument som formellt auktoriserar ett projekt. Genom den 
får projektledaren befogenhet att utnyttja organisationens resurser för aktiviteterna i 
projektet.  

Projektspecifikation 
I projektspecifikationen definieras projektet och vilka krav som måste uppfyllas 
beskrivs. Specifikationen ska bland annat innehålla mål, krav och egenskaper för 
produkten eller tjänsten, projektgränser, leveranser, identifierade risker samt 
kostnader. 

Projektledningsplan 
Enligt PMBoK utarbetas de åtgärder som krävs för att definiera, integrera och 
samordna alla underordnade planer till en projektledningsplan i denna process. En 
projektledningsplan anger hur ett projekt ska utföras, övervakas och styras samt 
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avslutas. Här beskrivs hur de olika kunskapsområdena ska hanteras för att projektet 
ska kunna genomföras. Projektledningsplanen uppdateras och revideras sedan under 
hela projektet i andra processer.  
 
På FMV sker motsvarande arbete genom en uppdragsplan som görs under aktiviteten 
Planera uppdrag under Uppdragsledning. Syftet med uppdragsplanen är att skapa en 
bas för hur uppdraget ska styras. Den fungerar även som ett underlag för kundoffert. 
Aktiviteten beskriver hur arbetet ska ske för att ta fram en uppdragsplan på samma sätt 
som PMBoK beskriver projektledningsplanen.  
 
Under denna fas i projektet genomförs processen Planera personella resurser som 
ingår i kunskapsområdet Ledning av personella resurser i projekt enligt PMBoK. I den 
aktiviteten fastställs projektroller, ansvar och rapporteringsförhållanden samt en 
bemanningsplan skapas. Dessa projektroller kan finnas både inom och utanför 
organisationen som genomför projektet. Bemanningsplanen anger hur och när 
projektteamets medlemmar ska anskaffas, vilka kriterier som gäller för att släppa dem 
från projektet, vilket utbildningsbehov som krävs, planer för belöning och erkännande 
samt säkerhetsfrågor.  
 
På samma sätt har FMV i sin aktivitet Bemanna Uppdrag ett aktivitetssteg Beskriva 
kompetensbehov/uppgifter där syftet är att UL/PL identifierar vilka kompetenser som 
behövs över tiden för att lösa aktiviteterna/uppgifterna i uppdraget. Detta görs genom 
en WBS10 där UL/PL definierar behovet av olika resurser: 
• Uppgifter/aktiviteter som skall utföras 
• Behov av kompetenser 
• Uppskattad omfattning  
• Uppdragets livslängd 
• Riskbedömning 
• Övriga speciella behov 
 
Skillnaden här från PMBoK är att UL/PL inte kan identifiera utbildningsbehov 
eftersom det är EL som står för utbildningen på FMV. Utbildningsbehovet kommer 
därför i ett senare aktivitetssteg. Vidare så beskrivs inte här hur en projektmedarbetare 
släpps eller tas ifrån ett projekt eftersom det alltid sker i samråd mellan EL och UL/PL 
på FMV.  
 
PMBoK:s process Bemanna projekteam beskriver hur de personella resurserna som 
behövs för att genomföra projektet ska anskaffas. Detta innebär att projektet bemannas 
 
10 Work breakdown structure – struktur för arbetsnedbrytning 
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utifrån bemanningsplanen och vilka faktorer som behövs från företagets sida. Detta 
görs på FMV genom fyra stycken aktivitetssteg ur Bemanna uppdrag: Identifiera 
enhetsledare och inled dialog, Lägg fram formell behovsframställning, 
Kompetensberedning i dialog och Avtala resurs. Detta eftersom bemanningen sker i 
samråd mellan EL och UL/PL. Dialogen mellan dem ska behandla vad som är 
genomförbart med beaktande av risker, förändrat behov, ändrad tidsplan och så vidare. 
För att få rätt bemanning vid rätt tidpunkt under projektet ska även diskussioner föras 
kring uppgift/aktivitet, kompetens, omfattning, tidsperiod och eventuella särskilda 
krav. När aktivitetssteget Avtala resurs är genomfört så är resurserna låsta och får inte 
avtalas för någon annan produktion utan dialog.  

Vägleda och leda projektgenomförandet 
Denna process innebär att projektledaren och projektteamet ska verkställa det arbete 
som beskrivs i projektledningsplanen för att uppfylla de krav som definieras i 
projektspecifikationen. På samma sätt genomförs aktivitet Utföra uppdrag under 
Uppdragsledning där uppdraget genomförs baserat på fastställd uppdragsplan.  
 
Enligt PMBoK ska det under processen Leda projektteam innefatta att följa upp 
projektmedarbetarnas prestationer, ge feedback, lösa problem och samordna ändringar 
i syfte att förbättra projektresultatet. Projektledningen iakttar teamets beteende, 
hanterar konflikter, löser frågor och utvärderar prestationer. Detta leder till att planen 
för bemanning uppdateras, ändringsbegäranden skickas, problem löses, indata till 
organisationens resultatutvärderingar skickas och erfarenheter läggs till i 
organisationens databas. PMBoK har även en process Utveckla projektteam där det tas 
upp hur ett projektteam ska utvecklas för att förbättra projektmedlemmarnas 
kompetens och samspel för att nå bättre projektresultat. Målen med processen är bland 
annat att förbättra teammedlemmarnas kompetens och förmåga att klara av 
projektaktiviteterna och att öka förtroendet och känslan av samhörighet mellan 
projektmedarbetarna i syfte att öka produktiviteten genom bättre lagarbete. 
 
Aktivitetssteget Utveckla team i Uppdragsledning på FMV har som syfte att utveckla 
individernas och teamets förmåga att agera för att uppnå uppdragsmålen. Den 
beskriver hur UL/PL ska identifiera vad som krävs för att uppnå målen i uppdraget och 
analysera hur uppdragets personal kan påverka resultatet. Dessutom tar den upp vikten 
av att skapa motiverande arbetsformer och information samt att utbilda vid behov. 
Innebörden är att även göra personalförändringar vid behov. 
 
I två aktivitetssteg i Bemanna uppdrag beskrivs detta arbete, Följa upp bemanning och 
Rapportera prestation. De beskriver hur EL ska följa upp sin personal, både egen och 
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konsulter för att se om planen följs och vilka eventuella avvikelser som finns. Detta 
ska göras bland annat genom att varje månad följa upp tidredovisningen i förhållande 
till vad som avtalats och följa upp medarbetaren genom regelbunden kontakt både med 
individen och med UL/PL. Sedan beskrivs det även hur UL/PL ska rapportera 
prestation och eventuella avvikelser till EL. Detta innebär att UL/PL är ansvarig för 
uppföljning av tidredovisningen månadsvis i förhållande till avtalad och förväntad 
prestation och att i god tid informera EL om förändringar av bemanningsbehovet samt 
att fungera som ett stöd för projektmedlemmarna. UL/PL och EL ansvarar även för 
kopplingar till andra processer, såsom Medarbetarsamtal och Arbetsmiljöprocessen. 

Övervaka och styra projektarbete 
Övervaka och styra projektarbete är en process i PMBoK som utförs för att övervaka 
projektprocesser i samband med initiering, planering, utförande och avslutning. 
Processen innebär att samla in, mäta och sprida information om prestanda/läge och 
bedöma mått och trender i syfte att förbättra de olika processerna. 
 
På liknande sätt beskrivs detta arbete i aktiviteten Styra uppdrag i Uppdragsledning på 
FMV. Den beskriver hur styrningen och övervakningen ska ske. Detta genom bland 
annat aktivitetssteg som beskriver hur läget ska rapporteras, hur förändringar ska 
göras, hur tid, kostnad och kvalitet ska följas upp. 

Integrerad styrning av ändringar 
Eftersom projekt sällan går helt enligt projektledningsplanen så finns processen 
Integrerad styrning av ändringar i PMBoK där det beskrivs hur 
projektledningsplanen, projektspecifikationen och andra leveranser ska underhållas. 
 
Integrerad styrning av ändringar heter även ett aktivitetssteg på FMV i aktiviteten 
Styra uppdrag i Uppdragsledning. Syfte med den är att säkerställa korrekt hantering 
av förändringar under uppdragets genomförande. Den beskriver hur PL/UL ska med 
utgångspunkt från milstolperapporter och ändringsbegäran identifiera avvikelser från 
uppdragsplanen och hur ändringar ska hanteras och dokumenteras korrekt samt hur 
uppdragsplanen ska uppdateras.  

Avsluta projekt 
Enligt PMBoK ska processen Avsluta projekt innebära att den del av 
projektledningsplanen som behandlar projektavslut genomföras. I ett flerfasprojekt 
avslutar projektavslutsprocessen en viss del av projektomfattningen med tillhörande 
aktiviteter. Processen innebär att alla färdigställda aktiviteter i alla projektledningens 
processgrupper avslutas i syfte att formellt avsluta projektet eller en projektfas och 
överlämna det färdigställda eller avbrutna projektet. Projektavslutningsprocessen 
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fastställer också de rutiner som behövs för att samordna aktiviteter. Detta sker i syfte 
att verifiera och dokumentera projektets leveranser, samordna och interagera för att 
formalisera ett godkännande av leveranserna från kunden eller sponsorn. I de fall där 
ett projekt avslutas innan det är färdigställt ska undersökning och dokumentation ske 
av orsakerna till utfallet. 
 
På FMV finns aktiviteten Avsluta uppdrag i Uppdragsledning som innehåller två 
aktivitetssteg, Avsluta kontrakt och Avsluta administrativt. Den första innebär att 
leverantörsavtalet ska avslutas och den andra innebär att UL/PL ska framställa, samla 
och distribuera information för att kunna formalisera färdigställande av fas eller 
uppdrag. Detta innebär även en beskrivning hur uppdragsutvärdering och 
sammanställning av erfarenheter ska göras för användning i planering av framtida 
uppdrag. 
 
Det sista aktivitetssteget i Bemanna uppdrag är Avsluta bemanning. Det innebär att 
UL/PL informerar EL att det finns lediga resurser till andra uppdrag. Sedan refererar 
den även till erfarenhetsåtermatning till aktiviteten Avsluta uppdrag i 
Uppdragsledning att det där ska beskrivas erfarenheter från projektmedarbetarna. 
 

 - 81 -



 

 

 


	Avdelning, Institution 
	Datum 
	Språk 
	Rapporttyp 
	ISBN
	ISSN 
	Titel  
	Författare 
	Sammanfattning 
	Nyckelord 
	 Förord 
	 Sammanfattning 
	Abstract 
	0.  
	  
	1.  Inledning 
	1.1. Bakgrund 
	1.2. Problemdiskussion 
	1.3. Syfte 
	1.4. Avgränsningar 
	1.5. Mål 
	1.5.1. Projektmål 
	1.5.2. Effektmål 
	1.5.3. Målgrupp 

	1.6. Disposition 

	2.  Metod och genomförande 
	2.1. Forskningsmetodik 
	2.1.1. Kvalitativ – Kvantitativ forskning 

	2.2. Intervjumetodik 
	2.3. Teoretiska studier 
	2.4. Empiriska studier 
	2.4.1. Studier av företaget och dess projektportfölj 
	2.4.2. Dokumentation  
	2.4.3. Intervjuer 

	2.5. Metodkritik 
	2.5.1. Felkällor 
	Respondentfel 
	Instrumentfel 
	Intervjuareffekt 

	2.5.2. Validitet 
	2.5.3. Reliabilitet 


	3.  Teoretisk referensram 
	3.1. Matrisorganisation 
	3.1.1. Stark eller svag matris 
	3.1.2. Formell makt och informell påverkan 

	3.2. Resursfördelning 
	3.3. Personell resurs i projekt 
	3.3.1. Förändrad arbetssituation 
	3.3.2. Kunskapsöverföring 


	4.  FMV – Teknik för Sveriges säkerhet 
	4.1. FMV:s verksamhet 
	Stora uppdrag med hög komplexitet 
	Kompetensorganisation 


	4.2. FMV:s framtid 
	Utvecklar materiel och system för framtidens försvar 
	Samverka med internationella styrkor 
	Vision 
	Nytt Affärssystem 


	4.3. FMV:s organisation 

	  
	5.  Matris, projekt och resursallokering 
	5.1. FMV:s matris 
	5.2. Mål och prioriteringar i projekt 
	5.3. Allokering och hantering av personella resurser 
	5.3.1. Rapportering och prioritering för den enskilda medarbetaren  
	5.3.2. Kompetensutveckling och erfarenhetsåtermatning 
	5.3.3. Stödverktyg 

	5.4. Lärdom från AstraZenecas sätt att leda och styra   

	1.  
	1.  
	6.  Slutsatser och rekommendationer 
	6.1. Följ arbetssätten som finns 
	6.2. Matrisorganisationens struktur och roller 
	6.2.1. Stark kontra balanserad matris 
	6.2.2. Förändra linjechefsrollen 
	6.2.3. Workshops med EL och UL/PL 

	6.3. Resursallokering 
	6.3.1. Superspecialist eller bredare kompetens 
	Bredare kompetens 
	Superspecialist 
	Allroundprojektmedlemmar 
	Experter 
	Service 


	6.4. Hantering av personella resurser i projekt 
	6.4.1. Handbok - en grund att utgå ifrån 
	6.4.2. Målperioder  
	6.4.3. Projektsupport 
	Supportenhet 
	Projektledningskontor 
	Mentorskap 


	6.5. Slutliga rekommendationer 

	  
	 Referenser 
	Litteratur 
	Artiklar 
	Rapporter 
	Elektroniska källor 
	Muntliga källor på FMV 

	 Bilaga 1 Ordlista 
	  
	 Bilaga 2 Arbetsstruktur på FMV 
	PMBoK 
	Definition av projektledning 
	Standard för ledning av ett projekt 
	Projektledningens kunskapsområden 
	Processtyrt arbetssätt 

	Projektfullmakt 
	Projektspecifikation 
	Projektledningsplan 
	Vägleda och leda projektgenomförandet 
	Övervaka och styra projektarbete 
	Integrerad styrning av ändringar 
	Avsluta projekt 






<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


