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1. Inledning 
Följande kapitel syftar till att ge en överskådlig bild och en bakgrund till studien samt 

en kortfattad historik för ämnesvalet. Arbetets fokus ligger huvudsakligen kring 

organisationer vilka är att klassa som multiprojektorganisationer. Det riktar främst in 

sig på de tidiga stadierna i projektlivscykeln, nämligen projektgenerering och 

projektinitiering. Efter bakgrundsbeskrivningen följer en redogörelse för vår syn kring 

problematiken i dessa skeden samt ett antal problemformuleringar vilka mynnar ut i en 

syftesformulering. 

 

1.1. Bakgrund 

1.1.1. Projekthistoria 

Krig är den yttersta och mest extrema formen av organisering. Krig pressar människan 

hänsynslöst att finna lösningar på problem. Samtidigt har de metoder som utarbetats i 

militära sammanhang sedan kunnat användas av en civil värld. Ett område som 

påverkats starkt av historisk militär utveckling är läran om organisationer och 

projektorganisering. Nya former att organisera sig har varit tvungna att utvecklas då 

motståndarsidan funnit svagheter i det befintliga sättet och därigenom lyckats avancera. 

Det kan ses en extrem form av organisering långt ifrån en projektorganisering i en civil 

organisation, exempelvis en bank. Faktum är dock att syftet är det samma – finna 

lösningar på problem eller sätt att möta förändringar för att därigenom bli en starkare 

spelare. 

 

Nedan kommer projektledningens framväxt och därefter utvecklingen av den 

industriella användningen av projekt att diskuteras. 

 

Projektledningens framväxt 

Trots att människan i alla tider organiserat sig i projekt är det enligt Morris (1994) först 

på senare tid som projektledningslära och forskning kring styrning av projekt blivit en 

aktuell företeelse. Fram till den första delen av 1900-talet leddes projekt i huvudsak 

mycket enkelt, förutsättningarna för projekten var fördelaktiga vad gäller kapital, 

arbetskraft och regler och därför krävdes inget större fokus på de bitarna. Men i takt 
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med att dessa förutsättningar blev allt mer svårhanterliga var även projektledning som 

företeelse tvunget att utvecklas. Som exempel nämner han första världskriget där 

projektorganisering kom att utvecklas då gamla metoder för organisering tydligt visade 

sig var otillräckliga genom att de stridande led stora nederlag. En utveckling på grund 

av detta var att konvojer med varor och förnödenheter började trafikera världshaven 

1917, till skillnad från oskyddade enskilda fartyg, för att på så sätt kunna säkra 

leveranser. Han nämner vidare att under samma period kom ett mer vetenskapligt 

perspektiv till projektorganisering att tas och att det ur detta föddes två metoder för 

organisering, ”The Gantt Bar Chart” och ”Adamecki’s Harmonygraph”. Den senare har 

legat till grund för projektplaneringsmodeller som Critical Path Method (CPM) och 

Program Evaluation Review Technique (PERT), modeller som fått en stor användning 

genom åren.  

 

Den huvudsakliga utvecklingen av projekt och ledningen av dessa skedde dock i den 

amerikanska militärindustrin under 1930 & 40-talet då världens fokus kom att hamna på 

andra världskriget. De extrema förhållandena och tuffa villkor som andra världskriget 

medförde innebar att existerande sätt att organisera utsattes för hårda prövningar. Detta 

gjorde också att nya metoder utformades i snabb takt för att klara av den bistra 

verklighet som rådde. Militär organisering och utförande är till mångt och mycket 

projektbaserad och det var därför naturligt att även civil projektledning och dess 

utveckling starkt är influerad av just denna omvälvande period. Efter kriget fortsatte 

USA: s försvarsmakt att organisera flera delar i projektform vilket även utvecklade 

projektledningen. Bland andra Berggren (2001) och Morris (1994) pekar på 1950-talet 

som det årtionde då projektledning verkligen tog fart vad gäller formaliseringen av 

projektledning. Upptrappningen av det kalla kriget med östblocket gjorde att USA: s 

militärindustri hade ett starkt fokus på utveckling av nya system. När årtiondet led mot 

sitt slut hade många begrepp som vi fortfarande idag ändvänder oss av utvecklats, 

såsom de tidigare nämnda CPM och PERT. Dessutom kom de första artiklarna kring 

project management att utvecklas, 1959 publicerade Paul O. Gaddis en artikel i Harvard 

Business Review som kan anses vara den första artikeln inom projektledning (Morris, 

1994). Därmed hade projektledning som teoretiskt ämne fötts. 
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Från funktionsorganisering till projektifiering 

Det är lätt att se likheterna mellan ett civilt projekt och en militär operation, det krävs 

bland annat en idé, planering, manskap, klara ansvarsområden och ledare. Men 

samtidigt som det finns många likheter finns det naturligtvis även stora olikheter mellan 

militär och civil organisering, något som inte får förbises vid en jämförelse.  

 

I början av 1900-talet var organisationer till allra största del organiserat i funktioner. 

Hatch (2002) framhäver att funktioner har sitt eget specialområde där de besitter den 

specialistkunskap som krävs i just denna del. Samtidigt skall funktionsstrukturerade 

organisationer uppnå effektivisering och stordriftsfördelar genom specialisering och 

undvikande av dubbelarbete, till skillnad från divisionsorganisationer där man vill 

åstadkomma flexibilitet och decentralisering. Att funktionsorganisering var den 

organisationsform som var rådande under början av 1900-talet ter sig naturligt då 

massproduktion var det system som skördade mest framgång under denna period. 

Berggren (2001) menar att tanken med att starta projekt var att utnyttja kunskaperna 

från olika funktioner och således korsa de funktionella avgränsningarna, allt för att få en 

helhetsbild och kontroll över en viss typ av utveckling eller skeende istället för bara 

kontroll över den egna funktionen. 

 

Under samma period som projekt var en vital del av det militära kom alltså industrin att 

organiseras för massproduktion och rutinarbete. Dock kom utvecklingen i omvärlden 

och förändringarna i efterfrågan under den senare hälften av 1900-talet att förändra 

situationen, en omvandling som kan liknas med att traditionella militära operationssätt 

blev obsoleta i början av 1900-talet och som därför var tvungna att utvecklas. (Morris, 

1994) Organisationer började organisera sig i projektform för att kunna möta de nya 

kraven, eftersom projektifierade organisationer har en bättre möjlighet att snabbt 

anpassa sig till förändringar i omvärlden då projekt bättre tillvaratar kreativitet och 

flexibilitet.(Söderlund, 2005) 

 

Multiprojektorganisationer 

Idag organiseras allt fler företag i allt större utsträckning i projektform för att möta den 

nya omgivningen med efterfrågan på kundanpassade och unika lösningar. Kraven från 

marknaden är allt snabbare, den teknologiska komplexiteten som krävs är allt högre 
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med en allt hårdare konkurrens vilket medför att företagen ständigt måste kunna 

anpassa sig. Strategin för att hantera situationen har till stor del varit att initiera projekt 

som står för utveckling, försäljning och dylikt, verksamhetsgrenar som tidigare var 

inflätade i en traditionell funktions- eller divisionsorganisation. Projektifieringen 

innebär att organisationer lättare kan möta den ökande förändringstakten och därför på 

ett bättre sätt kan konkurrera på den marknad de är verksamma. (Söderlund, 2005) 

Företag som till största del är organiserade i projektform och vars projekt har en 

inbördes relation till varandra (exempelvis konkurrerar om samma resurser eller har ett 

sekventiellt beroende) kallas för multiprojektorganisationer. Eskerod (1996) nämner i 

sin artikel den kinesiska muren som den mest kända och traditionella analogin som 

används för att förklara en mulitprojektorganisation. Arbetet med att lägga varje enskild 

sten i muren är att anses som ett projekt och tillsammans bildar alla stenarna den färdiga 

muren, det vill säga organisationens slutgiltiga output.  

 

Multiprojektledning 

Mycket av den forskning som bedrevs fram till 1980-talet behandlade projekt som en 

enskild, tydligt särskiljbar enhet. Steyn (2002) pekar dock på uppskattningar som menar 

att upp till 90 % av alla projekt vid tidpunkten (sett till värdet, inte antalet) utfördes i 

multiprojektsammanhang. I och med att den traditionella styrningen av projekt inte rakt 

av är applicerbar i ett multiprojektsammanhang krävs utveckling av nya styrmodeller 

för att skapa en effektiv projektstyrning i dessa typer av organisationer. Framförallt 

ligger skillnaderna i ett gemensamt beroende av organisationens resurser samt att 

projekt i en organisation kan ha olika karaktär. (Steyn, 2002) 

 

1.1.2. Projektlivscykelns olika steg 

Vi presenterar nedan en bakgrund till projektlivscykelns olika steg för att läsaren på så 

sätt lättare skall kunna ta till sig efterföljande problemdiskussion och frågeställningar. 

 

”… projekt är ett uppdrag som skall vara klart en viss tid, med ett visst 

specificerat innehåll, och med hjälp av en klart avgränsad budget” 

(Berggren, 2001, s 17) 
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Idégenerering 

Det finns en mängd olika metoder för att generera idéer till nya projekt. Antingen kan 

det ske genom ett sökande av svar på obesvarade frågor och oexploaterade 

marknadssegment eller så kan nya idéer växa fram som en process, successivt under 

lång tid. (Hjelm & Berggren, 2001) Som synes är idéskapande inte nödvändigtvis något 

som briserar som en bomb utan vanligare något som långsamt utvecklas och växer över 

tid. Men trots att idégenereringsprocessen kan vara mycket svårstyrd och svårplanerad 

menar Hjelm & Berggren (2001) att det går att rikta denna process samt skapa 

förutsättningar så att idéer faktiskt har en ökad chans att kunna få presenteras för 

beslutsfattare. Exempel på detta är Alfa Lavals intraprenörsbörs där de anställda får en 

viss budgeterad tid att lägga på idégenerering och utveckling, allt för att stimulera till 

nya idéer och samtidigt ge möjligheten att faktiskt kunna presentera ett mer konkret 

förslag för ledningen istället för bara en hypotes  

 

Beslutsfasen 

Trots att en organisation har en stimulerande omgivning för idégenerering är det minst 

lika viktigt hur besluten fattas för vilka idéer som får bli nya projekt och vilka idéer som 

inte får det. Finns det en allt för hierarkisk beslutsprocess riskerar besluten att färdas 

uppåt i organisationen till dess att de kommer till någon som inte har tid eller 

detaljkunskapen att faktiskt ta beslutet. Därför bör organisationer i Hjelm & Berggrens 

(2001) mening ha en beslutsordning som inte hindrar värdefulla idéer från att 

genomföras. Vidare pekar de på att samtidigt som idéer kryper fram så måste 

idégenereraren lobba för sin nya idé och klara av att stå upp emot det motstånd som 

många idéer möter. Ofta finns det interna motsättningar för nya idéer och förändringar. 

De menar att det är svårt att planera denna idégenereringsprocess och det har visat sig 

att den individ som vallar sin idé genom organisationen måste vara stark och duktig på 

att övertala andra för att idén skall få gehör. Detta tyder på att det är av vikt för en 

organisation att ha en beslutsordning som inte praktiskt hindrar idéer att komma fram. 

 

Projektstyrning 

Många idégenererande och självständiga individer uppfattar begränsningar och 

ramverk, exempelvis tidsbegränsningar och budgets, som något ineffektivt som ändå 

inte efterföljs. Dessutom har regler en tendens att endast uppfattas som ledningens 
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försök till att ha kontroll, inte som någon reellt verkande styrning. Då många 

projektorganisationer verkar i en mycket föränderlig omvärld kan dessa regler vara 

svåra att använda som det enda styrinstrumentet i organisationen och måste då därför 

kompletteras med andra instrument. Eftersom det kan vara svårt att kvantifiera 

deadlines och mål krävs det istället att det finns kvalitativa målsättningar att sträva 

efter. Dessa målsättningar kommer att verka som ramverk inom vilka arbetet skall ligga 

och som kriterier för vad som anses vara ett lyckat arbete. (Vik & Lindkvist, 2001) 

 

Om många individer anser att ramverk är ineffektiva, hur kan då en situation utan 

ramverk se ut? Lindkvist et. al. (2001) menar att en organisation helt utan styrning och 

mål kan komma att skapa sin egen metod för att styra sig själv. Soptunnemodellen, en 

modell av Cohen et. al. (1972) som refereras till i Lindkvist et al, (2001), sållar idéer 

och problem i en organisation relativt okontrollerat. Under sådana omständigheter blir 

troligtvis politiska spel, kontakter och enskildas värderingar mycket avgörande för vilka 

idéer som tillåts fortsätta inom organisationen. Besluten är tämligen fristående från 

varandra och utvärderingsprocessen förändras/formas efter varje enskilt uppkommet 

tillfälle. Frågan blir därmed hur en sådan process kan vara effektiv, det finns inget 

överensstämmande mellan de olika besluten. Därmed blir det klart att om man vill åt ett 

mer enhetlig förhållningssätt så krävs det tydligare uppställda mål och en viss styrning 

av projektinitieringsprocessen.   

 

Ett vanligt synsätt är att styrning och formalia också hämmar en organisations och ett 

projekts flexibilitet och lärande, genom att styra för hårt går flexibilitet förlorad. 

Samtidigt menar Berggren (2001) att det inte är en kompromiss där ökad styrning 

behöver innebära minskat lärande. Men däremot kommer inte läroprocessen vara 

effektiv helt utan styrning. För att kunna veta vad som var bra och vad som var mindre 

bra krävs det kriterier att mäta emot, finns inte sådana kommer heller inte effekten av 

ett visst handlande att kunna utvärderas. Således krävs det viss form av styrning och 

mål för att stimulera lärandet. Dock blir det en fråga om hur hård denna styrning skall 

vara, fortfarande finns en hämmande effekt på utveckling av allt för strikta mål. 

(Berggren, 2001)  
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Mål och regler 

En utvärdering huruvida ett projekt varit lyckat eller inte måste utgå ifrån de mål som 

projektet hade. Dock är frågan om det slutgiltiga målet som denna utvärdering grundar 

sig i är de mål som ställdes upp i initialskedet av projektet eller om det överensstämmer 

med det syfte som projektet haft. Många projekt utgår ifrån en triad av restriktioner och 

mål; budget, tid och funktionalitet, se figur 1. (Berggren, 2001) Projekt kan anses som 

misslyckade trots att de uppfyllt budgeterad kostnad och tid, samtidigt har projekt 

ansetts som mycket lyckade trots att de överträtt dessa ramar. Ett exempel på det senare 

är Sydney Opera House som 

spräckte både tidsram och 

budget avsevärt men som 

allmänt anses vara en oerhörd 

framgång. Vad säger detta 

oss? En tolkning kan vara att 

dessa kriterier inte är de enda 

som projekt utvärderas ifrån. 

Berggren (2001) nämner 

Pintos (1998) lösning på 

denna fråga, en lösning som 

innebär att det till de tre ovan 

nämnda kriterierna även skall läggas begreppet kundtillfredsställelse. Han menar att så 

länge inte kunden är nöjd så har inte projektet lyckats. Något som är av vikt vid en 

analys av ett projekt är också vid vilken tidpunkt denna analys görs. Beroende på när 

den görs finns det olika förutsättningar att ta hänsyn till, förutsättningar som påverkar 

analysen. Under genomförandet av projektet står inte omvärlden still och tittar på utan 

den förändras och skapar nya krav och förutsättningar för projektet. Dessa ger också 

analysen en annan grund att gå från än den grund som fanns vid initieringen av 

projektet.  

 

Multiprojektorganisationer 

Trots att alla projekt är unika avseende uppbyggnad och utförande finns det samtidigt 

många gemensamma faktorer som möjliggör en klassificering av olika projekt inom en 

Figur 1 Projekttriad 
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organisation. En utgångspunkt kan vara projektens resursanspråk, en annan den typ av 

mål som projektet avser uppnå. En klassificering av projekt är grunden för utvecklingen 

av merparten av de organisatoriska verktyg och styrmodeller som används i 

multiprojektorganisationer. (Cohen et. al., 2004) 

 

Under början på 1980-talet publicerade Eli Glodratt The Goal (Målet), där han enligt 

Rand (2000) gav sin syn kring hur organisationer bör organisera sin produktion i 

optimeringssyfte. Denna produktionsoptimeringsteori utvecklades senare till Theory Of 

Constraints (ung. teori om restriktioner/begränsningar, egen översättning) vilken var en 

bredare ansats till att lösa problem kring resursallokering. Theory Of Constraints kunde 

även appliceras inom projektstyrningsområdet, hur projekt bör organiseras och 

samordnas, och därmed föddes teori om Critical Chain. Boken The Goal fick ett 

mycket stort genomslag och har lästs av hundratusentals chefer, linjeansvariga och 

linjearbetare. (Rand, 2000) 

 

Bakgrunden till att Critical Chain togs fram över huvud taget var framförallt de 

överväldigande bevisen på att existerande projektledningsmetoder såsom PERT och 

Work Breakdown Structure (WBS) inte fungerade tillfredsställande. Mängder av såväl 

stora som mindre projekt hade tydliga problem med övertrasserade budgetar, oförmåga 

att färdigställa projektet i tid samt oönskade begränsningar i slutresultatet. (Rand, 2000) 

 

Ytterligare en negativ effekt vid planering enligt de traditionella modellerna var den 

stora snöbollseffekten på den totala kostnadsökningen om alla enskilda delaktiviteter 

övertrasserar sin budget. Med mer fokus på en helhetsbild kan prioriteringar göras som 

gynnar hela organisationen. (Steyn, 2002) Då organisationer alltmer har en mängd 

projekt vilka är beroende av varandra och flyter in i varandra arbetsmässigt plus att det 

är svårare att ha översikt som ledning över projekten har detta blivit ett större problem 

än tidigare då det i regel fanns endast ett fåtal projekt i organisationerna. 
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1.2. Problemdiskussion 

1.2.1. Idégenerering och selektering 

Genom att ha ett organisationsklimat som uppmuntrar kreativitet kan organisationen 

lättare anpassa sig till förändringar och komma med nya idéer vilka utvecklar 

organisationen. Dock är det viktigt att styra kreativitet för att undvika att felaktiga 

projekt genomförs. (Hjelm & Berggren, 2001) I kulturer och organisationer där projekt 

spelar en avgörande del istället för en traditionell funktionsindelning riskerar projekten 

att få för stor makt. Om de tenderar att bli för starka kan följderna bli att enskilda 

projekt lever sitt eget liv och inte längre bidrar till att sträva efter organisationens 

gemensamma målsättning. I fall där enskilda projekt inte längre följer de krav som 

organisationen som helhet har på sig kommer de att fungera som en egen fristående 

organisation i organisationen och därmed är risken stor att de avviker från 

målsättningen för organisationen som helhet. (Berggren, 2001) 

 

Det är viktigt att skilja mellan styrning av befintliga multiprojektsprogram och styrning 

av selekteringen, det vill säga valet av projektidé och projektförslag. Beslut angående 

projektförslag som fattats vid ett projekts uppstart ger även projektet dess 

förutsättningar under genomförandet och är därför av största vikt för en organisations 

konkurrenskraft. (Wiley et. al., 1998) 

 

”… studier har /…/  visat att projektgenerering (t.ex. idéanalys och 

hanteringen av idéprocesser) är central för ett projekts framgång.” 

(Söderlund, 2005, s172) 

 

Att ta med faktorer såsom beroendevariabler, resursanspråk och möjligheten att tilldela 

tid i beaktande redan innan projekt startats underlättar för projektledningens framtida 

planering och styrning, därmed skapas stora möjligheter till effektivisering för hela 

organisationen. (Wiley et. al., 1998)  

 

I och med att projektbaserade organisationer blir allt mer komplexa ställs nya krav på 

hur organisationen reglerar projektinitieringsfasen. Ju mer komplexa projekt som 
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beslutsfattare behöver ta ställning till, desto större blir även risken att felaktiga beslut 

fattas. Vi identifierar två specifika problemområden i detta skede:  

 

i. För det första tar allt beslutsfattande, även avvisande av en idé, tid i anspråk för 

utvärdering och ställningstagande. Tid som personen i beslutande ställning 

skulle kunna använda till andra arbetsuppgifter.  

ii. För det andra: ett beslut fattat med ett otillräckligt beslutsunderlag riskerar att bli 

kostsamt för organisationen.  

 

Det ligger enligt oss ett tydligt värde för en organisation i att använda indikationer för 

bristande möjligheter att omsätta en projektidé i verkligheten.  

 

Urvalsmodeller 

Typiskt för såväl redan uppstartade projekt som för en beslutsfattare i urvalsprocessen 

är att de kommer att ställas inför situationer där endast ett av ett flertal valbara 

alternativ kan genomföras. Därmed kommer de olika alternativen att behöva ställas mot 

varandra i en jämförelse för att bli utvärderade efter deras respektive egenskaper.  

 

Urvalsmodeller för projektförslag har traditionellt bestått av två metoder. Ett alternativ 

är att definiera en viss kravspecifikation i form av ett antal fastställda trösklar eller 

inträdeskrav, exempelvis tid eller resursanspråk, vilka projektförslagen måste motsvara. 

Därefter väljs det eller de projekt med de mest ekonomiskt gynnsamma 

förutsättningarna, exempelvis används Economic Value Added (EVA) eller Internal 

Rate of Return (IRR) som mått. Det kan även förekomma att strategiska överväganden 

ligger till grund för besluten men dessa ligger då utanför modellen. En andra kanske 

mer vanlig metod är att utvärdera respektive alternativs olika unika egenskaper, 

antingen genom relativjämförelser eller efter en betygssättning av projektets kriterier i 

en poängskala. Idéerna betygssätts efter en poängskala vilken sedan viktas i enlighet 

med den utarbetade mallen och den idé med högst slutvärde väljs. (Raz, 1997)  

 

Många organisationer har, som tidigare nämnts, begränsat med utrymme och resurser 

för att genomföra samtliga projekt. Dessutom används de resurser som finns i regel av 

flera olika projekt och av den anledningen finns en tydlig nytta av att använda sig av 
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projektsamordningsverktyg för att optimera resursanvändandet. I och med att resurserna 

är begränsade och etablerade projekt använder sig av dessa kommer det att finnas 

fysiska begränsningar för vilka nya projekt som faktiskt kan initieras. Projekt som 

kräver resurser som redan är fullt utnyttjade kommer med största sannolikhet inte att 

kunna startas. Därför kan det i vår mening finnas en möjlighet att använda dessa 

projektsamordningsverktyg även i en selekteringsprocess för idéer och förslag. 

 

Gemensamt för tidigare nämnda metoder är att de förutom de ekonomiska och 

företagsmässiga aspekterna kan innefatta organisationens möjlighet att faktiskt 

genomföra projektet i fråga om exempelvis resurstillgång eller beroendeförhållanden 

till andra pågående projekt. Vi ser i detta område en klar potential till hur organisationer 

som inte använder denna möjlighet kan effektivisera tidsanvändningen i 

selekteringsprocessen, genom att i ett tidigare skede än vid själva beslutstillfället 

reducera antalet idéer för att därmed minska antalet beslutssituationer. Att detta är ett 

reellt problem pekar bland annat Vandersluis (2001) på. Han poängterar den 

fundamentala bristen hos många organisationer, där det inte finns någon uttalad 

gallringsprocess för att avgöra huruvida det är lämpligt att åta sig ett projekt med 

avseende på såväl kapacitetsutnyttjande som nyttan och alternativkostnaden. 

 

1.2.2. Beslutsgrunder 

I en organisation som till stor del är organiserad i projektform är det mycket viktigt att 

projekten följer samma strategiska väg som organisationen har. Det första steget för att 

undvika att projekt avviker från denna väg ges vid utvecklingen av projektidén. Där kan 

organisationen rata idéer som inte väl överensstämmer med strategin. Valet grundar sig 

på kriterier, subjektiva eller objektiva, där vissa idéer tillåts initieras och andra inte. 

(Söderlund, 2005) Trots att en subjektiv sållning mycket väl kan uppnå liknande 

effekter gällande strategisk överensstämmelse som en objektiv sållning tror vi samtidigt 

att det finns en risk att ett sådant urval inte alltid kan förmedla grunderna till beslutet. 

Utan några tydliga riktlinjer skulle det innebära att de som kommer fram med idéer inte 

vet huruvida deras idé kommer att accepteras eller ratas. Om så är fallet vet inte de 

anställda vad som förväntas av dem, en situation som enligt Merchant & Van Der Stede 

(2003) kan leda till att de anställda blir omotiverade. För en projektorganisation kan det 

därmed innebära att viljan och motivationen för att initiera projekt minskar vilket 



 Inledning 
 
 

 
 
 12 

betyder att kreativitet och nytänkande i organisationen riskerar att gå förlorad. 

Dessutom kan en subjektiv beslutsprocess leda till inkonsekventa beslut grundande på 

andra orsaker än just strategiska eller operationella, exempelvis kan nepotism och 

politiskt spel få avgörande verkan i beslutsprocessen. Anthony (1990) pekar vidare på 

att det är viktigt att riktlinjerna för urvalet är tydligt uppställda av ledningen så att 

organisationens strategiska mål följs. Utan en styrning av organisationen, både 

strategiskt men också nedbrutet i enskilda aktiviteter, är sannolikheten mycket stor att 

de olika delarna av organisationen börjar leva ett eget liv med egna mål.  

 

Som synes är det avgörande att organisationen känner till de beslutsgrunder som projekt 

väljs efter. Genom att ha en förståelse för kriterierna kommer idéerna högst sannolikt att 

ligga inom dessa. Många organisationer har vissa kriterier uppställda för organisationen 

men saknar många och kommer därför att ta beslut på grunder som inte är kända för 

merparten (Söderlund, 2005). Det innebär dels att tid ödslas på att lyssna på idéer som 

kunde ha utelämnats om tydligare kriterier ställts upp och dels att de anställda inte vet 

vilka kravspecifikationer som ställs av organisationen. Därmed skapas en situation som 

inte är effektiv och som till viss del bidrar till att inte organisationens målsättning kan 

nås. Här kan en situation identifieras där projektorganisationer kan erhålla en ökad 

effektivitet.  

 

En selekteringsaktivitet för projektidéer borde i vår mening utöver dess huvudegenskap 

att filtrera för organisationen ogynnsamma projekt även kunna skapa möjligheter för att 

kommunicera ut urvalskriterierna till organisationen. Bättre transparens kring 

selekteringsprocessen borde enligt oss kunna förbättra möjligheterna för en bredare 

förståelse av den organisationsövergripande strategin samt även ge möjligheter för 

styreffekter för organisationen. Därtill torde även enligt oss risken för felaktiga beslut 

minska avsevärt i och med att en ökad formalisering skapar klarare utvärderingskrav.  

1.3. Frågeställning 

Ovanstående resonemang blir utgångspunkt för nedanstående frågeställningar: 

 

− Vilka följder för en organisations effektivitet, ur såväl tids- som 

resursperspektiv, skulle en väl formaliserad projektinitieringsprocess kunna ge? 
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− Leder en sådan process till mer konsekventa urvalsbeslut? 

− Vilka effekter kan en ökad transparens kring processen ge? Skapas möjligheter 

till organisatoriska styreffekter? 

1.4. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur effektivitet, konsekvens och transparens i 

projektinitieringsprocesser kan förbättras för multiprojektorganisationer. Detta genom 

att undersöka förutsättningar för huruvida projektsamordningsmodeller och strategiska 

riktlinjer kan användas för selektering av projektidéer och projektförslag. 
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1.5. Definitioner 

Här följer definitioner på begrepp och uttryck viktiga för arbetet. 

 

Projektlivscykeln, vår definition av de stadier som ett projekt genomgår från projektidés 

födelse till projektets avslut och utvärdering. Vi syftar inte till att definiera inbördes 

tidsåtgång mellan de olika faserna eller när i en fas en aktivitet inträffar. Syftet är 

istället att åskådliggöra för läsaren hur en livscykel kan se ut. Projektlivscykeln 

visualiseras i figur 2 

 
Figur 2 Projektlivscykeln 

 

 
 Fas: Det stadium som projekttanken finns i. 

 

- Ide: Tanken är en idé, till exempel en lösning på ett problem eller en ny 

produkt. 

- Förslag: Tanken har gått vidare från idé till att formuleras mer specifikt i form 

av uppskattningar och beräkningar och har därmed blivit ett förslag.  
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- Projekt: Tanken har i och med implementering sjösatts och har därmed blivit 

ett projekt. 

- Utfasning/Avslut: Tanken har genomförts och projektet skall då fasas ut, eller 

så har tanken inte längre bäring och projektet skall då avbrytas. 

 

 Aktivitet: Den handling som sker i de olika faserna 

 

- Idéselektering: Den första kontakten tanken får med organisationens 

målsättning, den utsätts för en första prövning i form av en gallring eller 

utvärdering, ofta av tämligen subjektiv karaktär då idén inte har speciellt 

konkreta och underbyggda egenskaper. 

- Förslagsselektering: Tanken har blivit ett förslag, det skapar mer konkreta 

egenskaper att gallra eller utvärdera den på. Beslutsfattaren bör utforma 

processen så att selekteringen bygger på de eftersträvansvärda egenskaperna 

för ett beslutsunderlag.  

- Implementeringsbeslut: Då selekteringen mynnar ut i förslag med önskvärda 

egenskaper måste beslut fattas angående genomförande. Det görs med hjälp av 

beslutsunderlag. 

- Implementering: Uppstart av projektets genomförande. 

- Uppföljning: Eftersträvansvärt är en kontinuerlig uppföljning av projektets 

verksamhet. 

- Projektutvärdering: Efter att projektet avslutats/avbrutits följs utfallet upp. 

 

1.6. Avgränsningar 

Vi har i denna studie valt att studera projektinitieringsprocessen fram till att ett projekt 

implementeras. Därmed ligger det inte inom ramen för denna studie att undersöka eller 

kommentera varken projektorganisationer som helhet eller projektledning i redan 

uppstartade projekt. Vidare har vi valt att studera ett fallföretag för att på så sätt kunna 

erhålla det djup som vi efterstävar. En bredare ansats skulle ha kunnat vara möjlig men 

givet det omfång denna studie har menar vi att det bästa sättet att skapa sig förståelse 

för processen är genom att göra djupintervjuer i olika led i organisationen. Inriktningen 

för studien är IT-utvecklingsprojekt då dessa är den huvudsakliga typer av projekt för 

fallföretaget och det som bäst kan jämföras med vad som i litteraturen kallas 



 Inledning 
 
 

 
 
 16 

utvecklingsprojekt. Fallföretagets övriga projekttyper lämnas därför utanför detta 

arbete.  

 

Arbetet ska inte ses som en kartläggning av fallföretagets interna 

projektinitieringsprocess utan avsikten är istället att verka exemplifierande och 

understödjande för aktuella teoretiska resonemang.  
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2. Metod 
Denna magisteruppsats syftar till att med hjälp av en bred teoretisk bakgrund bearbeta 

inhämtat empiriskt material kring vår problemdiskussion. Bearbetning som sker i såväl 

förberedelse-, insamlings-, som analysfasen kommer att ha påverkan för utfallet av 

studien. Det är därför av vikt att reflektera över de vetenskapliga förhållningssätt och 

avvägningar som ligger till grund för studiens konklusioner. 

 

2.1. Författarnas bakgrund 

En studie präglas i hög grad av observatörernas personliga referensramar. Olika 

människor tolkar information på olika sätt beroende på vilka erfarenheter, vilken 

kunskap och vilka personliga preferenser de har till sitt förfogande. Det reflekteras 

bland annat i vilka ämnesområden som studien väljer att belysa, en god kännedom kring 

specifika problemområden eller goda praktiska möjligheter att genomföra en viss typ av 

arbete vilka samtliga självklart kan påverka en studies inriktning. Nödvändiga 

förkunskaper kan även vara en förutsättning för att aktivt kunna delta i kunskapsutbyten 

kring de studerade fenomenen, såväl för grundläggande förståelse för terminologin som 

för kännedom kring olika tolkningar av begrepps innebörd. (Gilje & Grimen, 1995) Vi 

har i vår bakgrund skilda erfarenheter av arbete i projekt från arbetslivet. Gemensamma 

nämnare är studier vid Ekonomprogrammet, Linköpings universitet, men med viss 

skillnad i ämnesspecialiseringar inom ekonomistyrning/redovisning samt 

ekonomistyrning/finansiering. Att fullt ut redogöra för vår bakgrund är varken görligt 

eller motiverbart inom ramen för denna studie. Däremot kan konstateras att 

komplexiteten kring tolkning och bearbetning av information är viktig att ta i beaktande 

vid genomläsning av detta arbete.  

 

2.2. Val av ämne  

Ämnesvalet projektutveckling grundades främst i ett intresse för styrning av projekt, 

vilket delvis behandlats under magisterterminen på utbildningen. I samband med att 

beslutet kring uppsatsämne skulle tas fördes en diskussion mellan oss och verksamma 

inom forskning kring projektstyrning vid Linköpings universitet. Dessa diskussioner 

mynnade ut i ett antal potentiella ämnesområden, främst innefattande en utveckling av 
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befintliga forskningsområden vid universitetet. I samband med studier av 

forskningsartiklar kring projektstyrning beslöt vi dock att huvudsakligen behandla de 

tidiga stadierna inom projektområdet; idé- och förslagsfas samt selekteringsaktiviteten.  

 

2.3. Vetenskaplig utformning 

Under århundradena har synsätten på hur vetenskap skapas utvecklats. Det finns idag 

flera generella angreppssätt för skapandet av vetenskap och teorier, två vanligt 

förekommande är induktion och deduktion. Induktion syftar till att de erfarenheter som 

kan dras av verkligheten ligger till grund för slutsatser och teorier skapas sedan utifrån 

detta. Dock kan sägas att dessa slutsatser inte säger oss något om huruvida något är 

sant, bara vad som observerats fram till dags dato. Deduktion däremot skapar slutsatser 

utefter teoretiska resonemang, tolkningar och funderingar. Således är detta hypoteser 

om hur verkligheten borde se ut, inte hur den ser ut. Dock kan dessa slutsatser sedan 

testas på verkligheten genom exempelvis hypotesprövningar. (Mårtensson & Nilstun, 

1988) Sammantaget har alltså induktion sin utgångspunkt i verkligheten och deduktion 

utgångspunkten i ett teoretiskt resonemang. Denna studie har varken använt ett renodlat 

induktivt eller deduktivt förhållningssätt. Arbetet har snarare haft formen av 

växelverkan där en deduktiv förförståelse sedan gått mot ett mer induktivt 

förhållningssätt i själva arbetsfasen.  

 

2.4. Teoretisk referensram - Litteraturen och dess 

användning  

Litteratururvalet i studien har skett genom en stegvis process. Ursprungligen studerades 

förarbeten och andra studier inom området projektstyrning, skrivna såväl vid 

Linköpings universitet som vid andra läroverk. I samband med denna process fick vi 

även ta del av forskningsresultat och tankar från Jörgen Dahlgen (Ek Dr vid Linköpings 

universitet) som samtidigt redogjorde för sitt synsätt i ämnesområdet. Med denna grund 

påbörjades en kartläggning av relevant forskningsmaterial i ämnet projektstyrning med 

inriktning mot multiprojektorganisationer. Huvudsakligt fokus riktades mot de 

internationella välrenommerade tidsskrifterna International Journal of Project 

Management och  Project Management Journal med goda sökresultat som följd. Utöver 
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nämnda underlag har även ytterligare artiklar inom andra internationella källor använts 

som grund i studien. Sökningar gjordes även i svensk press, dock med betydligt sämre 

utdelning.  

 

Efter sammanställning av de insamlade artiklarna gjordes en indelning efter 

ämnesområde vilken även innefattade kompletterande sökningar för områden med 

bristfälligt underlag. Motivet till att använda forskningsartiklar i stor omfattning har 

framförallt varit att dessa är granskade innan publicering, vilket för läsarna blir en 

kvalitetsstämpel, samt det faktum att ett så pass outforskat ämne som projektinitiering 

inte alltid kan erbjuda traditionell litteratur i erforderlig utsträckning. Den tryckta 

litteratur som använts har främst hämtats inom områdena för projektstyrning och 

organisering samt undersökningsmetodik.  

 

2.5. Empirisk datainsamling - Val av angreppssätt  

Det finns olika syften med att genomföra en undersökning. Alla har vi våra egna motiv, 

dock kan många undersökningar klassas i olika fack. Lundahl & Skärvad (1999) har 

identifierat fem olika typer av undersökningar, explorativa (skapa hypoteser), 

beskrivande, förklarande, diagnostiska (söka orsaker) och utvärderande. Vi har i denna 

studie antagit en beskrivande ansats. Genom en kvalitativ beskrivande undersökning av 

ett fall har vi ämnat utveckla den befintliga teorin som finns inom ledning av 

projektorganisationer i allmänhet och projektinitiering i synnerhet.  

 

2.6. Kvalitativ undersökning 

Kvalitativa undersökningar grundar sig i beskrivningar och analyser av människor och 

syftar till att förstå deras beslut och beteenden.  

 

”Vid renodlat kvalitativa undersökningar är forskaren inte intresserad av 

hur världen är, utan hur den uppfattas vara” Lundahl & Skärvad, 1999, 

s101)  
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Kvantitativa undersökningar är däremot riktade mot att fastställa samband och 

kausaliteter på ett bredare plan. Lundahl & Skärvad (1999) ger två grundläggande sätt 

att genomföra kvalitativa undersökningar; analytisk induktion och grundad teori. 

Analytisk induktion sker stegvis med identifikation av problem, objektet som skall 

studeras, insamlande av data och analys. Grundad teori däremot, vilket bäst beskriver 

det tillvägagångssätt och den arbetsgång denna studie haft, har en mer löpande och 

cirkulär process där datainsamling och teoriutveckling sker parallellt. Vi har under 

arbetets gång skapat oss en förförståelse för att sedan under och efter den empiriska 

insamlingen gjort nya tolkningar av fenomenet vilket utvecklat den modell som 

presenteras i analysen. 

 

Kvalitativa studier har under en lång tid jämställts med subjektivitet. En kritik har varit 

att kvalitativa studier inte är någonting annat än subjektiva ogrundade intryck, 

underbyggda med ”hårda” data. Detta synsätt åsidosätter dock det faktum att subjekt 

och subjektivitet själva är del i en social kontext och undersökningar kan därför inte bli 

helt objektiva. Faktum är därför att kvalitativa studier nu än mer försöker finna unika 

undersökningsmetoder i försök att lämna synsättet att de för en generaliserande och 

förenklande roll vid datainsamling. (Gubrium & Holstein, 1999) 

 

2.7. Utformning av studien 

Beroende på vilket problem man ställts inför och söker att lösa kommer olika metoder 

för detta att vara olika lämpliga. Vi har som tidigare nämnts antagit en kvalitativ ansats 

och ämnat göra en fallstudie.  En fallstudie är en undersökning avsedd att förklara 

egenheter under speciella, enskilda omständigheter. Fallstudier kan även om objekten är 

fasta innehålla flera typer av analyser inom ett ämnesområde. De kan ha flera olika 

syften: beskrivande, teoriprövande eller teoribildande. (Eisenhardt 1999) Mitchell 

(1999) definierar en fallstudiestudie genom att den hänvisar till en undersökande data, 

det vill säga dokumentationen av något specifikt fenomen eller en serie av händelser, 

vilka har sammansatts i syfte att dra teoretiska slutsatser från dem. Lundahl & Skärvad 

(1999) pekar på att fallstudier används för att gå på djupet av en specifik situation i 

syfte att bättre beskriva bakomliggande orsaker. Genom att använda specifika fall 
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försöker man att ingående beskriva en komplex verklighet i syfte att förbättra 

redogörelsen och förståelsen av situationen (Merriam, 2004).  

 

Det är mot denna bakgrund som metodiken kring vår fallstudie utformades avseende 

problemidentifiering; att utifrån en teoretisk utgångspunkt med hjälp av ett lämpligt 

studieobjekt undersöka förutsättningarna för det teoretiska resonemanget. Merriam 

(2004) visar på att det i forskning återfinns två primära sätt som områden studeras efter, 

experimentella (orsak-verkan) och icke-experimentella (beskriva och förklara). Då vi 

söker att beskriva och förstå ett system för projekturvalsprocessen och ge alternativa 

lösningar på detta system menar vi att vi har en icke-experimentell ansats. Denna studie 

har alltså ett avgränsat fokus och av den anledningen menar vi att en fallstudie är det 

bästa sättet att genomföra undersökningen.  

 

Syftet med en fallstudie är att förstå, inte nödvändigtvis att statistiskt säkerställa 

fenomen. Hur många fall en fallstudie skall bestå av blir en avvägning mellan djup och 

jämförelsebarhet. Ju fler fall desto bättre blir möjligheterna till jämförelse men 

samtidigt minskar det djup man kan gå in i varje enskilt fall. Istället för att göra studier 

av många olika organisationer görs här en studie av en organisation, vi menar att inom 

ramen för denna studie skulle en flerfallsstudie inte ge det djup som vi eftersträvar - 

omfånget skulle bli för stort och tidskrävande för att kunna hanteras. Vi har således valt 

angreppssätt för att få en djupare insikt i och ett helhetsperspektiv av ett fall, vi studerar 

och analyserar flera nivåer av verksamheten. Den kategori av fallstudier som denna 

studie passar i är vad Merriam (2004) benämner som tolkande fallstudier. Vi har i likhet 

med Merriams metodik använt den beskrivande informationen som erhållits från 

intervjuerna i syfte att belysa och utveckla den idag rådande urvalsprocessen i 

projektorganisationer.  

 

Mitchell (1999) framhäver att kritik mot fallstudier ofta framförs på de felaktiga 

grunderna att ett enskilt fall inte kan vara representativt för den studerade situationen. 

Detta har sin grund i uttryck som ”representativt urval” eller ”felaktigt urval”, vilka hör 

hemma inom kvantitativa studier. Den grundläggande frågan inom kvalitativt urval är 

istället i vilken utsträckning de observerade företeelserna är representativa för andra fall 

med samma relevanta karakteristika, alltså vilka generella slutsatser som kan dras ur det 
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enskilda fallet för en vidare teoribildning.(Mitchell, 1999) Detta kommer att behandlas 

senare i kapitlet.  

 

2.8. Intervjuer  

Givet den ansats vi valt och det underlag som krävs för att vi skall kunna närma oss vårt 

syfte anser vi att djupa intervjuer är det bästa sättet för undersökaren att tillskansa 

information. Genom att kunna intervjua enskilda personer kan vi få data om deras 

åsikter och grunder till beslut samt den upplevda effekten av beslutet. Det finns många 

andra sätt att samla in data på, exempelvis statistiska undersökningar eller genom 

betraktelser, men vi menar att ingen av dessa metoder på samma sätt kan ge oss det 

djup i informationen som vi söker. Samtidigt skall man komma ihåg att vår valda metod 

inte ger oss den möjligheten att jämföra olika handlingssätt mellan en mängd olika 

organisationer eller delar av en organisation. Dessutom kommer vi inte att kunna 

statistiskt säkerställa de resultat vi kommer fram till. Men trots detta ser vi den valda 

metoden som den mest fördelaktiga för vår ansats då syftet är att söka en förståelse och 

bakgrund till beslut, implikationer och handlingssätt. Arbetet för intervjuerna följer det 

tillvägagångssätt som Merriam (2004) förespråkar för fallstudier.  

 

Valet av studiens fallföretag och respondenter har gjorts medvetet för att de skall arbeta 

direkt med det studerade ämnesområdet, det vill säga vi har i enlighet med Merriam 

(2004) gjort ett målinriktat icke-sannolikhetsurval. Fallföretaget är valt på grund av att 

det är en multiprojektorganisation med många utvecklingsprojekt och respondenterna är 

valda för att de dagligen jobbar med organisationsstyrning och i projektarbete inom 

organisationen. Vissa respondenter har vi kommit i kontakt med efter 

rekommendationer under intervjuer med andra respondenter, rekommendationer som 

grundat sig i deras specialistkunskap. Därigenom anser vi att vi kunnat få ett så bra 

underlag som möjligt kring vårt ämne. Ett alternativ hade varit att helt efter våra egna 

idéer välja personer, dock menar vi att vi då troligtvis inte fått samma spets i 

informationen som vi nu kunnat erhålla. Urvalet till intervjuerna gjordes efter att en 

kartläggning av organisationens projektprocess gjorts och därmed kunde vi fastställa att 

ansvariga från alla led i selekteringsprocessen fanns representerade. 

 



 Metod 
 
 

 
 
 23 

Totalt genomfördes nio intervjuer i studien, med en längd varierade mellan en och två 

timmar i genomsnitt. Initialt gjordes en intervju med Bertil Linde, 

projektledningskonsult, för att skapa en förståelse kring ämnet och för att kunna 

diskutera hypoteser kring ämnesområdet. Vi anser att denna första inblick i det 

praktiska arbetet kring ämnesområdet varit av stor vikt för förförståelsen och 

utarbetningen av den empiriska studien av Swedbank. Materialet kring denna intervju 

finns däremot inte återgivet i det empiriska kapitlet då vi föredrar att där helt fokusera 

kring Swedbanks arbetssätt. Antalet intervjuer bedömdes som tillräckligt i och med att 

underlaget innefattade nyckelpersoner för projektinitieringsprocessen hos Swedbank, 

identifierade av oss i samråd med ansvariga för fallföretagets projektprocess. Studien 

avser inte att fullständigt kartlägga och analysera den totala företagsspecifika 

situationen. Istället har kartläggningen på de lägre hierarkiska nivåerna, så kallat 

affärsområdesnivå, främst varit av exemplifierande karaktär. Därför gjordes 

avvägningen att inget ytterligare underlag behövdes när tre skilda arbetssätt för 

projektinitiering på affärsområdesnivå identifierats, samt vederbörliga nyckelpersoner 

inom koncernens projektinitieringsprocess intervjuats. 

2.9. Intervjumetodik 

Efter valet av respondenter har en diskussion förts hur vi bäst kunnat utforma 

intervjuerna för att få så bra information som möjligt. Det finns olika sätt att utforma en 

intervju. Lundahl & Skärvad, (1999) har identifierat tre grundläggande typer, 

standardiserade, semi-standardiserade och icke standardiserade intervjuer. En 

standardiserad intervju är mycket strukturerad i både frågornas utformning och i vilken 

ordning som frågorna kommer. Frågorna ställs också på samma sätt till samtliga 

intervjuobjekt. Syftet med en standardiserad intervju är att få information snarare än 

åsikter. I en icke standardiserad intervju är frågorna fria och öppna och anpassas efter 

varje enskild situation. Syftet med att ha en icke standardiserad intervju är att få ut mer 

vad gäller subjektiva åsikter och känslor av varje enskilt intervjuobjekt. I tillägg till 

dessa två sätt finns ett mellanting som kallas semi-standardiserad intervju. Denna teknik 

har bestämda frågeområden som ställs till intervjuobjekten samtidigt som den svarande 

inte är bunden till vissa typer av svar utan tillåts utforma svaren på egen hand. Därmed 

erhålls en viss struktur vad gäller informationen men också svar som ger åsikter och 

mer uttömmande svar. (Lundahl & Skärvad, 1999) De intervjuer som ligger till grund 
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för denna studie har utförts på ett semi-standardiserat sätt. Vi har velat få information 

inom en viss avgränsad del av organisationens verksamhet och har av den anledningen 

valt att utforma ett diskussionsunderlag. Detta underlag har också skickats till 

respondenten i förväg i syfte att respondenten skulle kunna förbereda och tänka igenom 

svaren. Ett alternativ är att inte skicka underlaget i förväg och på så sätt få mer spontana 

svar, däremot är risken att informationen blir knapphändig då svaren kan blir mer 

begränsade vid oförberedda frågor. Diskussionsunderlaget var baserat på den 

förförståelse som vi har kring området och ämnat att belysa de områden som är av vikt 

för studien. Därigenom har intervjuerna kunnat bli mer strukturerade och den mesta 

delen av intervjutiden faktiskt gått till ämnesrelevanta diskussioner. En icke 

standardiserad intervju riskerar att inte belysa de områden som faktiskt identifieras 

innan, denna typ av intervju är bättre lämpad vid tillfällen där förförståelsen är mycket 

låg (Merriam, 2004). Vi har använt oss av inspelning av intervjuerna för att på så sätt 

minimera risken att något faller i glömska eller missförstås. Efter intervjuerna har denna 

inspelning transkriberats dels för att vi skall kunna analysera materialet bättre än om 

endast anteckningar förts och dels för att kunna användas i det empiriska kapitlet. 

Materialet har även skickats till respondenten för att säkerställa att inget fel uppstått.  

 

Vi har i enlighet med Merriams (2004) resonemang sökt att hålla oss neutrala under 

intervjusituationerna i förhållande till respondenterna. Detta genom att inte argumentera 

för eller emot ståndpunkter utan låtit respondenten i lugn och ro redogöra för sin åsikt. 

Samtidigt har vi uppmuntrat till utförligare beskrivningar och fokus på de områden vi 

anser vara viktiga. Genom att vi belyser och till viss del analyserar vårt specifika 

fallföretags interna process har vi möjliggjort en situation där fallföretaget ifråga varit 

villigt att bidra med utförlig information för att på så sätt få en så bra analys som 

möjligt i utbyte. I empirin och analysen har vi sökt att titta på studien utifrån flera 

perspektiv och försökt att hålla oss neutrala till det insamlade materialet, det vill säga vi 

har inte medvetet utelämnat något som kan vara av vikt för studien trots att det kanske 

stått emot vår egen uppfattning.  
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2.10. Informationsbearbetning 

För studier ämnade att verifiera en teoribildning kan datainsamlingsprocessen ses som 

en samordning av information från observatörens sida. Transformation kan uppstå i 

arbetet med att inordna eller samordna insamlad data i kluster, länka den i kronologisk 

ordning eller mer generellt efter kategori. Viktigt är att poängtera att olika typer av 

transformering kan medföra att insamlad data förvrängs eller sätts i fel kontext, men 

motsatt kan data även överföras inom en kontext eller till en annan kontext utan att 

förvrängas eller på annat sätt påverkas. (Gherardi & Turner, 1999)  

 

Frågor som avser att granska ett outforskat problemområde bör i jämförelse med att 

verifiera teoribildning istället behandla information såsom ett flöde av observationer. 

Det gäller då för observatören att dels ordna data i flödet för att göra det 

sammanhängande samt även avgöra vilka data som kan ses som extraordinära eller 

bekräftande för dennes tes. Arbetet kan dessutom innefatta omformulering av själva 

tesen för att bättre matcha de observerade skeendena. (Gherardi & Turner, 1999) Det 

problemformulerande arbetet i studien skedde huvudsakligen genom att material inom 

projektinitieringsområdet sammanställdes. I samband med sammanställningen av 

informationen identifierades vissa öppningar för kompletterande forskning, något som 

sedan gav grundsatsen för den empiriska studien. Datainsamlingen har skett efter de 

olika aktiviteterna i projektlivscykelns inledande stadier, där fallföretaget haft en 

belysande roll av processens olika skeenden.  

 

Det slutliga teoretiska steget i en studie är enligt Gherardi & Turner (1999) 

brobyggandet mellan befintlig teori inom området samt de egna observationerna, 

förhållningssätt gentemot insamling av data kan då vara: 

− sökande efter ageranden som bekräftar ett typiskt beteende, handling eller 

avsikt, vilken sedan kan länkas tillbaka eller fram till den teoretiska grunden 

− sökande efter avvikanden från den befintliga teorigrunden 

− försök att bestämma överensstämmelse med en av flera konkurrerande 

teoribildningar inom området.  

Huvudsakligen har den här studien sökt att identifiera aktiviteter i det empiriska 

materialet vilka stödjer vår syn på projektlivscykeln och projektinitieringsprocessens 

olika faser. Arbetet har utgått från den teoretiska referensram som presenteras 
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kompletterad med våra egna identifierade problemområden, därefter har de observerade 

aktiviteterna hos fallföretaget relaterats till denna grund. 

 

2.11. Analysen och dess värde  

2.11.1. Validitet och reliabilitet 

”Understanding is a more fundamental concept for qualitative research 

than validity” (Maxwell, 2002, s 39) 

 

I kvantitativa studier kan man redan innan undersökningen är genomförd säkerställa 

dess värde och generaliserbarhet. Frågan är huruvida detta är syftet i en kvalitativ 

studie. Som synes ovan handlar kvalitativa studier mer om att förstå än att statistiskt 

säkerställa ett visst fenomen. Därför skall kvalitativa studier istället hålla ett fokus på 

kvaliteten av informationen och den analys som dras utifrån denna information löpande 

under studien. (Maxwell, 2002) 

 

Huruvida en studie och dess analys och resultat är att anses som tillförlitlig är beroende 

av hur väl undersökningen lyckats beskriva verkligheten och på vilket sätt denna 

beskrivning gjorts. För att kunna säkerställa tillförlitligheten pratar man i metodteori om 

validitet och reliabilitet. I kvalitativa studier tillförsäkras dessa bäst genom att fokus 

hålls på de begrepp som används, genom medveten och noggrann planering samt 

säkerställande av informationsbearbetningen av insamlad data vilken bygger analysen. 

Validitet grundar sig i hur väl undersökningen och dess tillvägagångssätt mäter och 

förklarar det som faktiskt avses att studeras. (Merriam, 2004) Maxwell (2002) 

kartlägger fem typer av validitet:  

i. Descriptive validity, försöker avgöra huruvida undersökningen återger det som 

faktiskt skett. 

ii. Interpretive validity, ser till ifall den undersökta verklighet analyserats och 

förståtts på rätt sätt av undersökaren. 

iii. Theoretical validity går vidare från de två föregåendes förståelse och 

beskrivning och skapar utifrån detta ett teoretiskt perspektiv kring fenomenet. 

Validiteten är således fokuserad kring huruvida den teoretiska konstruktion som 

skapats utifrån studien faktiskt förklarar verkligheten. 
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iv. Generalizability som också av många benämns extern validitet (bland annat 

Merriam, 2004), ser till om resultatet av studien kan appliceras på en större 

population än den studerade. Då detta är ett viktigt område kommer ett separat 

stycke avsättas för diskussion härvidlag senare i detta arbete. 

v. Evaluative validity. Den femte validitskategorin, evaluative validity, behandlar 

de värderingar som kan göras kring vissa studerade händelser.  

De tre förstnämnda klassificeringarna kan även härledas till begreppet inre validitet.  

 

Inre Validitet 

Vi har i enlighet med Merriams (2004) tillvägagångssätt försökt att öka den inre 

validiteten. Genom att vi använt oss av olika både primära och sekundära 

informationskällor (såsom artiklar och aktiva forskare inom området) samt att vi i 

studien av vårt fallföretag sökt att gå på djupet i organisationen för att få en mer 

mångfasetterad bild av fenomenet har vi kunnat förkasta och fastställa olika variabler. 

Under intervjuerna har vi säkerställt att informationen uppfattats på rätt sätt genom att 

upprepande frågor ställts i syfte att upptäcka avvikelser/missförstånd. Vidare har 

intervjuerna spelats in och den empiriska sammanställningen har slutligen skickats till 

respondenterna för att de skall kunna rätta till eventuella felaktigheter. Genom att vi 

använt oss av inspelning riskerar vi inte att missa viss information, något som skulle 

kunna vara fallet om man endast för anteckningar under intervjun. I tillägg till detta har 

vi i det empiriska kapitlet sökt att återge den information vi erhållit genom intervjuerna 

som sammanställningar utan egna värderingar. Informationsinsamlingen har skett 

löpande under en längre period våren 2006 och vi har därför haft möjligheten att se 

huruvida det finns motsägande åsikter i den information som insamlats. Förståelsen av 

den insamlade informationen har grundat sig i författarnas utgångspunkt som beskrivits 

tidigare i kapitlet. Vad gäller den teoretiska implikationen menar vi att de slutsatser och 

förslag vi lägger fram bygger på data som inhämtats med stor försiktighet och 

medvetenhet. Därefter har vi eftersökt att finna ett sätt att angripa det syfte som satts 

upp för studien. Under arbetets gång har en granskning av denna studie skett av andra 

magisteruppsatsgrupper som har skrivit sina arbeten parallellt med denna, våren 2006. 
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Generaliserbarhet / extern validitet 

Generaliserbarhet eller extern validitet för kvalitativa undersökningar innebär att teori 

från studien kan appliceras även på andra fall. I kvantitativa studier skall det statistiskt 

säkerställda resultatet gå att applicera på en större population. I kvalitativa studier 

handlar det istället om teorins/konceptens användbarhet på fall med liknande 

förutsättningar som de som studien bygger på. Vidare kan man prata om intern och 

extern generaliserbarhet, om studien går att applicera på det studerade fenomenet i fråga 

och om den går att generalisera till en population utanför studiens population. 

(Maxwell, 2002) Extern generaliserbarhet är ett område som är mycket viktigt i 

synnerhet vad gäller kvantitativa undersökningar. Dock har generaliserbarhetens vara 

eller icke vara diskuterats för kvalitativa undersökningar. Många kvalitativa 

undersökare menar att detta inte är ett mål med undersökningen. Målet är snarare intern 

generaliserbarhet, att beskriva och förstå en viss given situation, vilket gör det betydligt 

viktigare med den inre validiteten. Då en studie innefattar så många unika variabler och 

förutsättningar är det dessutom väldigt svårt att replikera en studie. Schofield (2002) 

Liknande undersökningar kan göras och: 

 

 ”[as] long as the other researchers’ conclusions are not inconsistent with 

the original account, differences in the reports would not generally raise 

serious questions related to validity or generalizability”  (Schofield, 2002, 

s175)  

 

Vi menar att den analys och det resultat som denna studie kommit fram till med 

framgång kan appliceras på organisationer med liknande förutsättningar, eftersom varje 

enskilt företag får anpassa verktyget till sina specifika förutsättningar. Dessutom har de 

resultat vi pekar på grundat sig i teoretiska modeller vilka är avsedda att användas av 

flera typer av företag med utvecklingsprojekt. Styrningseffekter och dess verkningar är 

också de baserade på generella teoretiska grunder vilket innebär att företag utifrån den 

diskussion vi fört i denna studie kan anpassa verktyget till den situation de befinner sig 

i. Därmed kan sägas att en viss typ av generalisering uppnåtts, samtidigt har studien den 

största nyttan för det studerade fallföretaget då den utgår från dess unika 

förutsättningar. 
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Reliabilitet 

Reliabilitet behandlar hur pålitliga resultaten som studien bygger på kan anses vara. Det 

främsta sättet att utvärdera detta brukar vara att se huruvida det resultat man erhållit kan 

återskapas genom att upprepa undersökningen. Kan undersökningen återskapas av en 

annan person med samma resultat anses undersökningen ha god reliabilitet. Dock kan 

undersökningen anses vara pålitlig trots detta då en intervjubaserad undersökning avser 

att vara just tolkande, elaborerande och mer djupgående än en direkt kopierbar 

undersökning. En sådan undersökning syftar till att statistiskt säkerställa fenomen och 

det är detta vetenskapssynsätt som den ursprungliga definitionen av reliabilitet utgår 

ifrån. (Merriam, 2004) 

 

Genom att i detta metodkapitel redovisa våra personliga utgångspunkter och vårt 

tillvägagångssätt menar vi att en person med samma bakgrund och användandes av 

likvärdigt tillvägagångssätt skulle komma till samma resultat. Men då vi alla är unika 

och omvärlden dessutom förändrats sedan den tidpunkt då studien genomfördes är det 

omöjligt att säga att en identisk replikering av studien är möjlig. 

 

Vi har i detta metodkaptiel försökt att på bästa möjliga sätt redogöra för våra 

tillvägagångssätt och hoppas därför att läsaren kan bedöma tillförlitligheten i denna 

studie. Vi har gått från vår egna bakgrund till val av ansats till genomförandet och 

menar att detta ger en bild av hur denna studie på ett objektivt sätt återger det vi ämnat 

mäta och studera. 
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3. Teoretisk referensram 
Studiens teoretiska bakgrund har hämtats från ett brett spektrum av ämnesområden 

inom såväl det ekonomiska forskningsområdet som optimeringslära och 

beteendevetenskap. Kapitlet har delats upp med en metodik och strävan efter att i mesta 

möjliga mån följa projektlivscykelns inledande stadier. 

 

 

3.1. Introduktion till projektarbete, projektmål och 

konkurrens 

3.1.1. Projekt 

”Ett projekt kan definieras som en komplex uppgift. Vanligtvis är det 

pågående i en tidsperiod kortare än tre år och bestående av flera 

sammanhängande aktiviteter utförda av olika delar inom samma 

organisation eller mellan flera organisationer. Arbetet bedrivs med hjälp av 

en väl utarbetat målsättning, schema och budget.” (Archer & 

Ghasemzadeh, 1999, s. 208, citerar Archibald, R. [egen översättning])  

 

Berggren (2001) å sin sida menar att projekt kan ses som antingen ett uppdrag eller en 

uppgift. I det förstnämnda är det en situation där organisationen åtar sig något som inte 

ligger inom den vanliga produktionen och beställaren lägger riktlinjerna och vad som 

finns att tillgå för projektet gällande tid och budget. Vad gäller uppgiften däremot ligger 

fokus mer mot vad som är tanken bakom projektet, användningen är det som styr inte 

nödvändigtvis tid och budget. Berggren (2001) pekar på projekttriaden (se figur 1, sid. 

Projektutvärdering 

Fas

Aktivitet

Idé 

Idéselektering 

Förslag

Förslagsselektering Implementerings
beslut 

Implementering

Projekt

Uppföljning

Utfasning/ 
Avslut 

Projektinitieringsprocessen Projektets löptid

Källa: Egen Modell 
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7) som den traditionella utgångspunkten för projekt. Vidare nämner han olika typer av 

projekt som organisationer kan ha; 

− Forskningsprojekt (skapa kunskap eller lösning) 

− Utvecklingsprojekt (utveckla och leverera en given produkt) 

− Anläggningsprojekt (konstruktion och byggnation av anläggningar) 

− Installationsprojekt (installering av system) 

 

3.1.2. Projekts förutsättningar för framgång 

Söderlund (2005) har identifierat fyra delar av ett projekts förutsättningar för framgång;  

i. analys av projektidén  

ii. organisationsstrukturen  

iii. ledarskapet  

iv. teamarbetet  

De fyra delarna blir tillsammans vad Söderlund (2005) benämner projektkompetens och 

är grundstenar i projektarbete. Samtliga skall vara uppfyllda på ett tillfredsställande sätt 

för att ett projekt skall vara framgångsrikt. Givetvis är detta en förenkling av 

verkligheten, stegen är sammankopplade och beroende av varandra och är i sig mycket 

komplexa och djupa företeelser. 

 

Projektkompetens i sin tur är enligt Söderlund (2005) en av tre övergripande 

kompetenser som gör ett företag framgångsrikt. De andra två är affärskompetens 

(marknads- och kundförståelse) och teknikkompetens (produktion, innovation och 

teknisk kunskap). Dessa tre samverkar och bestämmer ett företags framgång och 

konkurrenskraft, se figur 3 nedan. Han framhäver att projektkompetensen löpande 

måste utvecklas för att kunna hantera utvecklingen i affärs- och teknikkompetensen.  

 

De tre strategiska kompetenser som Söderlund (2005) talar om är sammankopplade och 

interagerar med varandra (se figur 3). Kompetenserna påverkar varandra och ett 

problem som till synes finns i projektkompetensen kan vara orsakat av ett problem i 

affärskompetensen, något som man vid en analys av en organisation bör vara medveten 

om. Sammantaget är dock projektkompetensen ”en av de mest underskattade 

strategiska kompetenserna i det moderna företaget.” (Söderlund, 2005, s320)  
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Figur 3 Kompetensmodell 

 

3.1.3. Projektmål 

“The most significant success factors for project teams is that they have a 

common and shared idea of what difference they are trying to make as a 

result of the project” (Briner, Hastings & Geddes (1996) citerad av Norrie & 

Walker, 2004, s 47) 

 

Norrie & Walker (2004) talar, som så många andra, om att de flesta projekt strävar efter 

att uppnå budget, tid och kvalitet. Detta bildar den triangel, som tidigare nämnts i det 

inledande kapitlet (se figur 1, sid. 7), inom vilket projektet rör sig. Till triangeln har de 

även lagt en strategisk variabel som projekten förväntas överensstämma med. Den 

strategiska variabelns utformning ligger hos ledningen medan ansvaret för att designa 

de tre övriga variablerna vanligtvis ligger längre ner i organisationen. Samtliga 

variabler skall vara uppställda innan projektet startas för att de verksamma i projektet 

skall veta hur projektets förutsättningar ser ut. 

 

För att få ett projekt att sträva mot ett mål som överensstämmer med det mål 

organisationen som helhet har krävs det att ledningen klart och tydligt har målet 

fastställt för sig själv och kommunicerar detta mål till projektet. Först därefter kan 

projektet fastställa sitt eget mål och syfte. Det har visat sig att många projekt saknar ett 
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klart mål att sträva efter vilket är en anledning till att de misslyckas. Även idag är 

kriterierna budget, tid och funktionalitet mycket viktiga i utvärderingen, men då man 

funnit att projekt ändock har misslyckats har andra variabler sökts för att finna orsaken. 

Trots att ett projekt mycket väl kan ha uppfyllt de tre variablerna kan projektet 

samtidigt ha uppnått ett resultat som inte överensstämmer med organisationens syfte. 

En orsak till att projekt misslyckas tros just vara den ovisshet som kan råda angående 

projektets syfte och mål. Detta är då beroende på ledningen men också på det faktum att 

omvärlden allt snabbare förändras och att förutsättningarna därigenom ändras. Det som 

då krävs för att få ett projekt att bli lyckat är verktyg som på ett tydligt sätt 

kommunicerar organisationens, och således projektets, mål. (Norrie & Walker, 2004) 

 

3.1.4. Politik i organisationer 

Johnson & Scholes (2002) menar att ledare ofta antyder att politisk makt och 

förhandlingar formar strategierna. Detta kan komma i vägen för strategiutvecklingen 

och kan faktiskt skada organisationen då motvilja mot förändringar och egenintressen 

får stor vikt i strategiutformningen. Också Merchant & Van Der Stede (2003) tar upp 

problematiken kring resursallokering som ett resultat av argumentationsteknik, politisk 

makt, tidigare framgångar med mera. Då chefer ofta måste konkurrera med varandra om 

de resurser som finns till hands kommer dessa egenskaper ofta inverka på 

resursallokeringen. 

 

3.2. Faser i projektiniteringsprocessen  

3.2.1. Strategi 

Johnson & Scholes (2002) föreslår tre sätt som strategi kan utformas på; design, 

erfarenhet eller idéer. Ur ett designperspektiv är strategi utformad genom ett aktivt 

planerande och en medveten process. Företaget positionerar sig således genom denna 

analys av företaget och den strategiska planen som därigenom fastställs. Ett 

erfarenhetsperspektiv menar istället att strategi utformas genom individers enskilda 

eller samlade erfarenheter. Erfarenheter som hjälper företaget att anpassa sig till 

verkligheten och formar strategierna gradvis. Idéperspektivet å sin sida menar att 
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strategier formas av nya idéer och uppfinningar som kommer av förändringar och 

möjligheter på marknaden och i omvärlden.  

 

Om man använder sig av metaforen den kinesiska muren för att beskriva 

multiprojektorganisationer så indikerar man att slutmålet och den strategiska planen är 

rak och framlagd innan själva arbetet startats. Dock har projekt en tendens att influera 

strategin och av den anledningen kommer murens väg att gå åt andra håll än vad som 

initialt planerades. Dessutom är inte alltid slutmålet så tydligt planerat när man är 

verksam på en mycket föränderlig marknad. Riktningen flyttas konstant beroende på 

krav från omvärlden och av den anledningen anser Eskerod (1996) att det är bättre att se 

en multiprojektsorganisation som en drake som konstant rör sig. (Eskerod, 1996) 

 

Samtidigt som en organisation väljer vissa projekt framför andra tar den ett beslut kring 

vilken strategisk inriktning som organisationen som helhet skall ha. Detta visar på 

vikten av att urvalsprocessen faktiskt väljer projekt i linje med organisationens 

strategiska mål. (Söderlund, 2005) 

 

Kritiska framgångsfaktorer  

En organisation har vissa attribut på det utbud av produkter eller tjänster som gör att de 

föredras framför konkurrenters utbud. Det kan avse priset, designen, varumärket, 

kvaliteten eller funktionaliteten. De framgångsfaktorer en organisation har måste 

organisationen se till att vara bäst på för att kunna konkurrera på marknaden. En 

organisation har resurser som kan vara antingen nödvändiga för att över huvud taget 

kunna vara verksam på marknaden eller som är unika och ger De kompetenser som 

finns inom organisationen, och som är unika för organisationen, bygger på det som 

kallas core competence - kärnkompetens. Denna kärnkompetens ger då organisationen 

sin konkurrensfördel på marknaden, exempel på detta kan vara innovativitet. Dock 

kommer inte dessa faktorer i sig vara en grund till en organisations framgång, utan de 

måste användas, hanteras, styras och vara motiverade för att organisationen skall kunna 

få den utväxling av det som den strategiska kapaciteten ger förutsättningar för. (Johnson 

& Scholes, 2002) 
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Strategi och organisationsstruktur 

Johnson & Scholes (2002) anser att en organisation inte kan vara känslig och adaptiv på 

nya förutsättningar och inte kan skapa en situation som uppmuntrar till 

uppfinningsrikedom genom att ha strikt styrda strategiska system. Istället för att 

fokusera på planering kan ett fokus på den dagliga verksamheten, i syfte att skapa en 

situation som ger ett innovativt klimat, ge organisationen den nödvändiga flexibiliteten.  

 

En strategisk planering i stora organisationer kan innebära att enskilda enheter endast 

bidrar med en viss specifik del av hela strategin och att de därför inte ser helheten vilket 

kan vara ett problem. Risken finns även att strategi endast ses som en plan och kan vara 

för detaljerad för att få den önskvärda effekten i organisationen, något som innebär att 

den faktiska strategin inte är den samma som förstås ute i organisationen. (Johnson & 

Scholes, 2002) 

 

3.2.2. Projektidégenerering 

Idégenerering kommer från olika håll i en organisation, ofta från delar längre ner i 

organisationen. Hård kontroll och en hierarkisk struktur kommer att begränsa 

innovativitet och snarare forma organisationen mot den fastställda strategin. Beroende 

på vilket syn man har på detta kan då Johnson & Scholes (2002) designperspektiv eller 

idéperspektiv vara att föredra i en organisation. Designperspektivet lutar mer mot en 

organisation som följer den fastslagna strategin och ett idéperspektiv vill åt en 

anpassningsbar och adaptiv organisation. Vidare blomstrar idéer mest där de tillåts och 

är uppmuntrade att konkurrera med varandra, det vill säga ju mindre hinder och 

styrning desto fler idéer. Det finns saker som tyder på att idéer uppstår genom 

informella kontakter mellan människor, inte genom formellt uppställda och 

strukturerade mötesplatser. (Johnson & Scholes, 2002) 

 

Söderlund (2005) menar att det finns tre centrala områden som påverkar 

projektidégenerering: dominerande idéer, projektepok och signifikanta aktörer. Dessa 

tre påverkar varandra och måste tas i beaktande när projekt genereras och initieras. 

Kring diskussionen om de dominerande idéerna refererar han bland annat till Hedlund 

(1994) och att denne menar att en av de viktigaste sysselsättningarna 

projektorganisations ledning har är att skapa visioner.  
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”Jag vill hävda att visioner och olika typer av strategier sammantaget både 

stimulerar och sätter gränser för företagets projektgenerering” (Söderlund, 

2005, s225).  

 

Detta understryker betydelsen av att ha klara riktlinjer och mål för en organisation för 

att driva och rikta den projektidégenerering som pågår. De dominerande idéerna bör 

vara formulerade så att de både sätter ramar för vad som är önskvärt och samtidigt 

stimulera till nya projektidéer. Detsamma gäller för strategin i företaget. Ledningen kan 

därmed påverka projektidégenereringen genom att ha kontroll över de dominerande 

idéerna. (Söderlund, 2005) Som synes ser vi då att om idéerna är konkreta och tydliga 

förstår organisationen bättre vad som är önskvärt och ledningen har större möjlighet att 

förändra denna riktning genom att påverka och förändra de dominerande idéerna.  

 

”Visionerna ska vara abstrakta, projekten ska vara konkreta /…/Projekten 

innebär det som konkretiseras idag men ska inte sätta gränser för vad som 

görs imorgon – det ska visionerna hantera.” (Söderlund, 2005, s227)  

 

Projektepoken i en organisation rör vilken syn denna organisation har på projekt. 

Beroende på i vilken epok en organisation befinner sig i läggs olika vikt vid 

projektorganisering och hantering. Om exempelvis en organisation söker snabb 

utveckling kommer även projekten att ledas mot tidseffektivitet. Detta inverkar på vilka 

projekt som kommer att anses som viktiga, vilken strategisk inriktning detta innebär 

och därmed vilka projekt som kommer att drivas. Således ser man att projektepoken 

bestämmer mycket av styrningen av projektorganisationen. (Söderlund, 2005) 

 

Signifikanta aktörer är personer som har inverkan på en projektidés utformning och 

avgörande. Dessa aktörer har egna preferenser och kriterier efter vilka de avgör en idés 

framtida öde. Söderlund (2005) har klassificerat de signifikanta aktörerna beroende på 

vilken typ av person det handlar om, antingen är de idéinspiratörer (skapar idéer), 

idébärare (driver idén i organisationen) eller idécensorer (ge spelregler och kunskap 

samt stoppa dåliga idéer). (Söderlund, 2005) 
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För utvecklingsprojekt innebär detta sammanfattningsvis att idéinspiratörer och 

idécensorer är avgörande aktörer, tillsammans med tydliga strategier och visioner. Det 

är viktigt att stimulera till idéer men också kunna ge riktlinjer för vad som är önskvärt 

och hindra icke prioriterade idéer. Vidare stöter utvecklingsprojektsorganisationer ofta 

på problem i områden kring prioriteringar mellan projekt, kapacitetsproblem vad gäller 

tillgängliga resurser och otydliga dominerande idéer. (Söderlund, 2005)   

 

Det finns olika verktyg som hjälp för en organisations projektidégenerering. Som 

tidigare nämnts handlar det om att få de genererade projekten att stämma överens med 

strategin och följa riktlinjer för att på så sätt undvika misslyckade projekt. Det finns 

inget universellt verktyg som passar samtliga organisationer eller som givet kommer att 

medföra dessa effekter. Enkla verktyg kan vara väl så bra som komplexa. Huruvida ett 

verktyg är att anses som bra handlar om det faktiskt uppnår de effekter som önskas – 

oftast kreativitet, riktlinjer och strategiskt överensstämmande. Vidare är det av vikt för 

organisationen att kontinuerligt se över projektidégenereringen för att därigenom kunna 

anpassa den i fall det upptäcks förändringar i behov eller om det genereras för många 

eller för få idéer (Söderlund, 2005) 

 

3.3. Aktiviteter i projektinitieringsprocessen 

3.3.1. Urval av idéer och förslag 

Urval sker på grundval av olika förutsättningar som finns i en organisation, detta är en 

cirkulär process vilken ger förutsättningar för nya beslut. Således är inte detta en 

process som är linjär även om den kommer att beskrivas som sådan nedan. 

 

“There are usually more projects available for selection than can be 

undertaken within the physical and financial constraints of a firm, so 

choices must be made in making up a suitable project portfolio.” (Archer & 

Ghasemzadeh, 1999, s 207) 

 

Payne (1995) har erfarenheter som indikerar att antalet framgångsrika projekt ökar om 

ett formellt urvalssystem finns i organisationen. Det är dock viktigt att denna process 
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har förtroende i organisationen så att inte projekt ändå startas utan det formella 

godkännandet. 

 

Om en organisation onödvändigt måste ta ställning till allt för många projektidéer 

riskerar det att äventyra sannolikheten att besluten som tas ligger i linje med 

organisationens strategi. Därför bör organisationer använda en urvalsprocess som 

exkluderar förslag som klart ligger utanför organisationens mål, för att därmed bättre 

kunna ta ställning till de projektidéer som återstår och därigenom lättare kunna 

effektivisera verksamheten. (Archer & Ghasemzadeh, 1999)  

 

Att en urskiljning sker och att beslut fattas på ett för organisationen så bra sätt som 

möjligt är avgörande för organisationens framgång. Eftersom omvärlden idag är så pass 

krävande och komplex krävs arbetssätt som minimerar utrymmet för felbeslut. Därför 

krävs det att en beslutsfattare har hjälpmedel till hands för att kunna basera sitt beslut 

på, inom organisationen, väl grundade faktorer. Många av dessa metoder är 

svårhanterliga vilket innebär att en beslutsfattare trots hjälpmedlet riskerar att ta 

felaktiga beslut. En distinktion bör göras mellan beslutshjälpmedel och faktiska 

beslutsmodeller, det är av vikt att ha kvar det subjektiva resonerandet. (Archer & 

Ghasemzadeh, 1999) 

 

Det finns mer än 200 olika modeller som alla är utformade i syfte att utvärdera och 

välja mellan olika förslag till FoU projekt. Dock innehåller de flesta av dessa modeller 

uppskattningar i form av förväntad avkastning, tidsåtgång och riskkalkylering. Nämnda 

variabler är alla till viss del subjektiva uppskattningar som senare kan visa sig vara 

ofullständiga. Huruvida dessa uppskattningar är hållbara eller ej är alltså även det ett 

subjektivt beslut som en beslutsfattare måste ta. Dock finns det variabler som kan anses 

vara mer objektiva, variabler såsom resurstillgång och grundläggande strategisk 

riktning. (Coffin & Taylor, 1996) 

 

Payne (1995) anser inte att ett matematiskt system för att göra projektförslagselektering 

är bra som beslutssystem. Ett system som ger givna kriterier för vad som skall uppfyllas 

menar han inkräktar för mycket på beslutsprocessen. Storleken på projekt kan även ha 

en avgörande effekt på hur viktigt ett projekt anses vara, dock menar Payne (1995) att 
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det inte får vara fallet utan istället skall fokus ligga på projektets affärsnytta. Annars 

kan risken vara att stora projekt blir tilldelade mer resurser än mindre även om de 

mindre projekten har en större nytta för organisationen. Vid val av nya projekt är det 

även nödvändigt att analysera deras inverkan på de redan existerande projekten. 

 

3.3.2. Urvalstekniker 

Idégallring 

Idégallring är en process där manuellt uppsatta riktlinjer används för att säkerställa att 

projektidéer motsvarar den önskade strategiska inriktning som fastslagits för 

projektportföljen. Ytterligare ett viktigt attribut för att en projektidé skall passera 

idégallringsstadiet är en genomförandeanalys, det vill säga en avvägning kring 

genomförbarheten i projektidén. Det är viktigt att här förstå att vissa projekt är helt 

nödvändiga för organisationen, i praktiken obligatoriska. Även om de inte klarar av 

idégallringsprocessen kan de inte bortses från av organisationen och det måste därför 

finnas en möjlighet för denna typ av idéer att då kringgå idégallringsprocessen. (Archer 

& Ghasemzadeh, 1999) Exempel på denna typ av projektidéer torde enligt oss vara 

myndighetstvingande projekt eller projekt för miljöanpassning. 

 

Förslagsgallring och utvärdering 

Beslutsprocessen för projektförslag kan, enligt Ulrich & Eppinger (1995), härledas till 

utvärderingen av de enskilda projektförslagen samt beslutet om implementering. De 

presenterar en tvåstegsmodell för utformning och värdering av projektförslag. 

Processen delas in i en första gallringsprocess för att sålla bland tänkbara alternativ, 

samt en efterföljande betygssättningsprocess där de kvarvarande projekten betygssätts 

efter de inledande urvalskriterierna. Båda stegen delas upp i sex arbetsmoment:  

i. förbered urvalskriterierna,  

ii. bedöm projektidéerna,  

iii. ranka projektidéerna,  

iv. kombinera och utveckla projektidéerna,  

v. välj flera (screening) eller ett (scoring) projekt  

vi. följ upp valet.  
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Då urvalskriterier sker på subjektiva värderingar krävs det att urvalskriterierna i 

projektvalsprocessen finns förankrade i en grundlig utvärdering av vilka egenskaper 

som är önskvärda samt i vilken omfattning. 

 

Gallring enligt Archer & Ghasemzadeh (1999) innebär att en eliminering av 

projektförslag sker innan utvärderingsprocessen träder i kraft. Gallringen fungerar som 

en tröskel och sållar bort de projekt eller projekttyper som inte uppfyller vissa 

specificerade kriterier. Exempel kan vara fastställda krav på avkastning eller risknivå. 

Avsikten är att minska antalet projekt att ta ställning till i det senare portföljurvalet. 

Samtidigt menar de att det är viktigt att gränsvärdena inte sätts för snävt och på så sätt 

begränsar potentiellt gynnsamma projekt.  

 

Pugh (1991) väljer istället en mer jämförande ansats där projekten sammanställs i en 

inbördes jämförelse för att där se vilka projekt som har relativa svagheter. Dessa 

utvärderas sedan i förbättringshänseende, de projekt som inte kan förbättras sållas bort 

som ”svagare”. Slutligen återstår ett eller ett fåtal koncept med likvärdiga styrkor och 

eventuella svagheter. Dessa värderas gemensamt mellan beslutsfattaren och övriga 

intressenter för att vinna en bred förståelse inom organisationen för det slutgiltigt 

vinnande förslaget. 

 

De stora skillnaderna mellan koncepten är alltså att Ulrich & Eppinger (1995) och 

Archer & Ghasemzadeh (1999) väljer att gallra/ranka projekten individuellt mot en 

gemensam referensskala medan Pugh (1991) istället väljer en relativjämförande 

utslagningsprocess. Med den förstnämnda metoden läggs vikt endast vid den typ av 

projekt som klarar de grundläggande urvalskriterierna, projekt utanför den specificerade 

ramen sållas bort redan i ett tidigt skede och tar då minimalt med tid i anspråk. 

Samtidigt kan denna tidiga utslagning innebära att projekt med utvecklingspotential 

tidigt sållas bort ur processen under Ulrich & Eppingers modell medan Pugh mer 

noggrant undersöker varje projekts enskilda utvecklingspotential. Ytterligare en 

avgörande skillnad är den fasta referenspunkten som av naturen måste finnas i ett 

gallring/betygssättningsförfarande av Ulrich & Eppingers karaktär, då Pugh istället 

använder sig av den projektidé med högsta värdet inom urvalskriterierna som 

referenspunkt och får därmed en flytande referenspunkt. 
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I många valsituationer kan projektens gallringskriterier vara baserade på faktorer som 

inte lätt kan mätas, till exempel användarvänlighet, kvalitet eller design. Därmed 

uppstår svårigheter att jämföra olika projektalternativ inbördes. Det finns traditionellt 

sett ett flertal lösningar på detta problem. Huvudsakligen ligger fokus på att antingen 

sätta förbestämda tröskelregler efter vilka projektidéerna sållas och därefter väljs det 

mest ekonomiskt gynnsamma. En mer vanlig metod är att värdera olika efterfrågade 

egenskaper efter en skala för att därefter poängbedöma de olika projektidéerna för att se 

vilken idé som får den högsta poängen. Slutvalet görs sedan efter en avvägning mellan 

erhållna poäng och en ekonomisk jämförelse (Raz, 1997) 

 

Nackdelar med denna typ av vägd poängbedömning är framförallt att de kräver ett 

aktivt arbete av beslutsfattaren i form av viktbestämning av de olika efterfrågade 

egenskaperna. Om det finns flera intressenter kan olika bedömningar av vilka områden 

som skall prioriteras komma att kräva stora ansträngningar och tidsanspråk för att nå 

enighet. Dessutom tar en sådan utvärderingsmodell inte hänsyn till tillgängliga resurser 

eller projekts inbördes beroende om detta inte specificeras i gallringskriterierna. (Raz, 

1997) 

 

Raz (1997) presenterar en metod för att välja mellan fler alternativ efter beskrivna 

attribut. Metoden undviker, åtminstone inledningsvis, att vara beroende av fastställda 

vikter eller poängsättningsskalor. Istället fokuserar den på projektens inbördes 

skillnader. Metoden kallas för iterative screening (ung. upprepande jämförelse). Denna 

kräver att de efterfrågade urvalskriterierna är mätbara på en numerisk skala men de 

eliminerar samtidigt behovet av bestämmande av olika viktningar kring 

poängbedömningskriterierna.  

 

Även modeller för parvisa jämförelser för att indikera relativa styrkor (the Analytic 

Hierarchy Process) har tagits fram av Saaty (1980). Melone och Wharton (1984) 

förordar en modell där viktning sker efter attribut såsom kostnad, risk eller andra 

egenskaper. Shoval och Lugasi (1988) utvärderade olika ansatser för att tilldela en vikt 

till kostnadsaspekten och sedan sambedöma den med övriga poängvärderade 

egenskaper för att nå en total poängbedömning av alternativet. (Raz, 1997) 
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3.3.3. Projektportföljer 

Platje et. al. (1994) definierar projektportföljen som en mängd projekt vilka styrs på ett 

koordinerat sätt för att leverera ett utfall vilket inte varit möjligt om projekten utförts 

enskilt. En projektportfölj består alltså av en grupp projekt som utförs under gemensam 

ledning inom en organisation.  

 

I en urvalsprocess för en projektportfölj finns tre steg som analyseras, nämligen 

strategiska aspekter, det enskilda projektets giltighet och portföljmässiga aspekter. 

Stegen tas successivt för att man därigenom i slutändan kan avgöra huruvida ett projekt 

är lämpligt för organisationen. (Archer & Ghasemzadeh, 1999) 

 

Det finns mängder av olika tekniker för att uppskatta, utvärdera och välja 

projektportföljer. Många av dessa används dock inte i större utsträckning i praktiken 

eftersom de är för komplexa och kräver för mycket ingångsdata för att genomföras, 

hanterar riskvariabler på ett otillräckligt sätt, klarar inte av att hantera beroendevariabler 

eller helt enkelt är för svåra att förstå för att kunna användas på ett förtjänstfullt sätt i en 

organisation. Normalt utvärderas individuella projekt med deras bidrag till 

organisationens totala projektportfölj och dess målsättningar, till exempel avkastning 

eller strategisk inriktning. Utvärderingen kan ske genom i huvudsak fyra kategorier av 

kriterier:  

− ekonomisk avkastning  

− nytto-/kostnadsanalys  

− riskanalys 

− marknadsefterfrågan 

Portföljurvalet sker därefter genom en samtidig utvärdering av flera projekt i vissa 

avseenden med syfte att nå en inbördes ranking mellan projektalternativen. Det högst 

rankade alternativet väljs sedan för genomförande. Klassificering av 

portföljvalstekniker kan ske i ad-hoc ansatser, jämförandeanalyser, 

betygssättningsmodeller, portföljmatriser eller optimeringsmodeller. (Archer & 

Ghasemzadeh, 1999)  
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För att göra ett urval till en projektportfölj menar även Ghasemzadeh et. al. (1999) att 

vissa områden måste tas med i detta urval. De nämner organisationens mål och 

prioriteringar, finansiella fördelar, ogripbara fördelar, resurstillgänglighet och risknivå 

för portföljen. De största problemområdena vid portföljurval som de identifierar är;  

− multipla (ofta motsägande) mål 

− vissa mål är kvalitativa andra kvantitativa 

− osäkerheten kring kriterierna 

− beroendeförhållande mellan projekt 

− resursbegränsningar 

− balansen i portföljen  

− ett stort antal möjliga portföljsammansättningar.  

 

Ghasemzadeh et. al. (1999) föreslår en matematisk modell för att kunna optimera 

projekturval till projektportföljen som blandar metoderna att fastställa 

urvalspreferenserna innan optimering sker och att fastställa urvalspreferenserna efter att 

optimering skett. Fördelen med detta är att det finns en beslutspunkt efter själva 

optimeringsverktyget som kan anpassa besluten efter vad som anses vara viktigt eller 

där olika uppfattningar råder. Dock skall inte allt för många variabler läggas till det 

senare skedet av urvalet eftersom beslutsfattarna då blir överlastade med 

beslutsinformation. Genom att ha merparten av urvalspreferenserna med i initialskedet 

undviks komplexa och tidskrävande nyberäkningar vid det senare beslutstillfället. 

Modellen går i tre steg. Efter fastställandet av vilka preferenser som skall ingå sker en 

beräkning som viktar de olika projektförslagen. Därefter sker en beräkning kring 

resursbegränsningar och beroendeförhållande, en beräkning som sedan också kan 

elaboreras med av ledningen för att uppnå en önskad balans. I tillägg till detta 

schemalägger modellen projekten efter resurstillgänglighet. Denna metod hanterar 

multipla mål, tar hänsyn till kvalitativa variabler, tar hänsyn till begränsningar samt 

väljer ut en vad de kallar near-optimal set of projects. Förslaget kan senare användas 

som grund för beslutsfattarna som då kan ta andra variabler i hänsyn samtidigt som de 

tar hänsyn till det faktum att urvalspreferenserna kan vara svårkvantifierade och inte 

fulländade. 
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Ghasemzadeh et. al. (1999) poängterar samtidigt att algoritmiska optimeringsmodeller 

inte endast skall ligga till grund för val av lämplig projektportfölj. De pekar på vikten 

av att låta erfarenhet, avvägningar och beslutsfattarnas bedömningar också styra urvalet.  

 

3.3.4. Kapacitet & Resursallokering 

Projekt inom multiprojektorganisationer måste konkurrera inbördes om organisationens 

begränsade resurser då det i regel inte finns tillräckliga resurser att utföra alla projekt 

som uppfyller organisationens kravställningar. Projektportföljsanalys och -tillsyn är den 

återkommande styrningen av projektportföljsinnehavet så att detta på ett optimalt sätt 

nyttjar de tillgängliga resurserna. (Archer & Ghasemzadeh, 1999) 

 

Ett sätt att hantera kapacitetsproblem i en projektorganisation är enligt Payne (1995) att 

inte åta sig nya projekt. Genom att minska antalet projekt kommer de existerande 

projekten lättare och på ett bättre sätt kunna genomföra sin verksamhet. Han visar 

studier som menar att många organisationer har fler projekt än de egentligen effektivt 

kan hantera. Motmedlet blir att införa en urvalsprocess som endast väljer de mest 

lämpliga projekten. Denna urvalsprocess skall i hans mening vara tydlig, formell och 

rigorös och ta med variabler som projektets relevans för organisationen, storlek samt 

finansiella aspekter. Till detta tas variabler som han kallar klient, utförare and kontext, 

variabler som är mer av extern karaktär.  ’ 

 

Payne (1995) framhäver vikten i att multiprojektorganisationer har en övergripande 

projektkoordinator som styr resursallokeringen till projekt. Denne blir således en 

kapacitetsplanerare som sköter det operativa arbetet och har ansvaret för att problem 

undviks i resursallokeringsarbetet. 

 

Multi-Criteria-Decision-Making Problems (MCDM) innebär att identifiera och 

utvärdera ett antal alternativa projekt för att därefter fördela organisationens resurser 

efter de projekt vilka ger det högsta värdet för organisationen. Att utvärdera projekten 

är svårt då de kan innefatta multipla faktorer som inte alltid lätt kan kvantifieras, såsom 

risk eller organisatoriska målsättningar. (Lee & Kim, 2001) 
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Anavi-Isakow & Golany (2003) granskar möjligheten att begränsa antalet projekt i 

arbete och andelen simultant utfört arbete i en organisation för att därigenom 

effektivisera multiprojektorganisationer. Ursprungligen fokuserade mycket av 

forskningen kring multiprojekt runt schemaläggning av projekt under statiska 

förutsättningar. Ett synsätt är en hierarkisk indelning av projekten och dess respektive 

resursförbrukning för att därefter allokera resurser till respektive projekt. Dock sker 

mycket av den praktiska multiprojektorganiseringen under tämligen dynamiska miljöer 

och inom detta område kan inte forskningen enas om en optimal styrningsmodell då 

varje ansats som gjorts präglats av antaganden och specifika förutsättningar. (Anavi-

Isakow & Golany, 2003) 

 

Utvecklingen av multiprojektstyrning sker enligt Anavi-Isakow & Golany (2003) 

numera mycket med grund i processtyrning, till skillnad från tidigare litteratur vilken 

istället främst präglades av ett nätverkssynsätt. Den processinriktade styrningen ser en 

given tillgång på resurser och en mängd olika aktiviteter vilka konkurrerar om dessa 

resurser, styrmodellen går under namnet Constant work in progress (CONWIP). Den 

mer traditionella synen kring projektorganisering har istället fokus på aktiviteter inom 

en organisation som ett nätverk med vissa inbördes förhållanden och beroenden. 

Samordningen inom organisationen enligt den processinriktade styrningen utgår från 

resurser och bestämmer därefter antingen en maximal mängd simultana projekt, 

Constant projects in progress (CONPIP) eller maximal mängd tid i arbete Constant 

time in progress (CONTIP) samt en kö av projekt som väntar på att få träda in i arbete.  

 

Skillnaden mellan CONPIP och CONTIP är ”push” eller ”pull” principen för 

köbildningar. Den förstnämnda arbetar med köbildningar mellan de olika aktiviteterna 

medan en ”pull”-reglerad organisation istället köar projekten innan aktiviteterna för att 

sedan använda någon form av köregel för aktivering av nya projekt. Fördelarna med en 

organisering av projektköer enligt ”pull”-modell är främst en enklare övervakning, 

enklare prognostisering av projekttider, ökad produktivitet genom att resurser inte 

behöver organisera egna köer samt möjlighet för ledningen att omvärdera projekt vilka 

legat i kön under en längre tid. (Anavi-Isakow & Golany, 2003) 
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Anavi-Isakow & Golany (2003) kan inte peka ut någon specifik optimal lösning kring 

mängden projekt i arbete eller maximal tid i arbete. De ser dock ett intervall, från och 

med totala antalet resurser i systemet till och med antalet resurser multiplicerat med 

antalet projekttyper, inom vilket CONWIP-modellen är som effektivast.  

 

Köbildningsproblematiken, ur såväl aktivitetsperspektiv som projektportföljperspektiv, 

har även den behandlats av Anavi-Isakow & Golany (2003). Efter kvantitativa studier 

visade sig ett system att använda Shortest Operation First (SOF) för att hantera 

köbildningssituationer vara mest fördelaktigt i en dynamisk miljö, upp till 30 % mer 

effektiv jämfört med grundmodellen First Come First Served (FCFS). (Anavi-Isakow & 

Golany, 2003) 

 

Ett problem med de vanligast förekommande urvalsteknikerna är att de ofta förutsätter 

ett oberoende mellan projekten. Så är ofta dock inte fallet. Vanligtvis finns ett 

beroendeförhållande mellan projekt inom en gemensam organisation, det kan röra sig 

om till exempel gemensamma resurser eller användandet av output av ett projekt som 

input i ett annat. Beroenden mellan projekt kan klassificeras i tre grupper:  

i. Tekniskt beroende, vilket innebär att resultatet i ett projekt är starkt beroende av 

huruvida ett annat projekt lyckas eller inte.  

ii. Resursberoende, två eller flera projekt delar gemensamma resurser och 

möjligheten att utföra vissa aktiviteter beror av hur resurserna för att utföra 

aktiviteterna används av de övriga projekten. 

iii. Nyttoberoende, två eller flera av projekten inom organisationen ger tillsammans 

tydliga synergieffekter.  

(Lee & Kim, 2001) 

 

Många av de optimeringsmodeller för projektselektering utgår dessutom från en statisk 

syn där förutsättningarna som gällde vid urvalstidpunkten förväntas vara oförändrade 

under projektets livstid. Det finns mycket empirisk undersökning som påvisar att 

projektorganisationer är högst föränderliga i sitt beteende. Tidiga studier har inte lagt 

förslag på hur projekt skall utvärderas efter om såväl beroendevariabler som multipla 

urvalskriterier skall tas i beräkning. (Lee & Kim, 2001) 
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3.3.5. Multiprojektsorganisationer 

Styrning av projektorganisationer 

Angling (1988) menar liksom Payne (1995) att de som huvudsakligen hanterar en 

organisations projekt finns en bit ner i hierarkin. Det är därför viktigt att de som är 

involverade i projekten också förstår vem som tar beslut och vet vilka variabler som 

anses som viktiga. För en organisation med enskilda projekt kommer fokus att ligga på 

just det projektets arbete och hur detta formas. I en multiprojektsorganisation är istället 

helheten av de olika projekten och vad de är ämnade att utföra det som beräknas som 

viktigt. Därför ligger fokus på att planera, styra och organisera projekten så att de bidrar 

till helheten på bästa möjliga sätt. (Angling, 1988) Samtidigt menar Söderlund (2005) 

att lojaliteten hos en anställd ofta kan finnas till de projekt denne är involverad i snarare 

än organisationen som helhet. 

 

Ledningen för en multiprojektsorganisation har, som tidigare indikerats, att ta hänsyn 

till det faktum att projekt delar olika resurser, trots att projekten i sig är fristående vad 

gäller exempelvis målsättning. Styrningen av sådana organisationer måste därmed 

anpassas och integreras med styrningen av de enheter vars resurser som används. Detta 

är då något som förutom de vanliga projektstyrvariablerna kommer att komplicera 

styrningen av organisationen (Payne, 1995) 

 

Ett enhetligt styrsystem för en multiprojektorganisation skulle enligt Payne (1995) 

innebära förenklingar och en mer hanterbar situation. Att styra en mängd mindre 

projekt är mer komplext än att styra ett stort och därav kan ett enhetligt styrsystem 

hjälpa denna situation. Dock är risken stor att ett sådant system inte är lämpligt för vissa 

projekt och att de därför inte styrs på ett så optimalt sätt som möjligt. Därför blir det en 

avvägning mellan översikt/kontroll och lämplig styrning. I tillägg till detta kan sägas att 

en optimering av en projektportfölj kan medföra att enskilda projekt inte fullt ut 

genomförs optimalt. Många av projekten i en multiprojektorganisation är skilda från 

varandra och kan ibland bara vara kopplade till varandra vad gäller resursdelning, 

därmed kan det vara svårt att integrera dessa projekt i samma styrsystem. (Payne, 1995) 

  

“The successful control of a multiproject programme depends on the 

successful control of each individual project” (Angling, 1988, s 201) 
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En multiprojektorganisation har många olika typer av projekt och för att kunna hantera 

projekten delar många in dem i olika kategorier, kategorier som innehåller projekt med 

en specifik gemensam nämnare. (Cohen et. al., 2004) Valet av kategoriseringsvariabel 

är olika, men exempel är att dela in projekt i termer av osäkerhet (Dahlgren & 

Söderlund, 2003), typer av mål (Turner, 1999) eller typer av produkter. Genom 

indelning kan sedan ledningen anpassa styrningen på så sätt att den bättre stämmer 

överens med varje enskild kategori av projekt. (Cohen et. al., 2004).  

 

Payne & Turner (1999) undersöker huruvida det är fördelaktigt att använda en typ av 

procedur för alla projekt, oavsett storlek, inom en organisation. De finner att 

användningen av skräddarsydda procedurer för olika projektstorlekar inte har en negativ 

inverkan för 

projektets utfall. 

Däremot löper projekt 

som verkar under en 

standardiserad 

process för alla 

projektstorlekar och 

typer större risk att 

misslyckas. 

Huvudargumenten för 

varför projekt bör 

organiseras efter 

storlek är främst att mindre projekt inte har samma möjligheter att klara av en invecklad 

byråkratisk uppbyggnad som större projekt, stora projekt har tydligare behov av 

dataanalys och resurskoordinering samt att stora projekt kan ses som en helhet av 

mindre underprojekt och därför kräver de någon form av samordningsfunktion. (Payne 

& Turner, 1999) 

 

En indelning av organisationers projekt utifrån resurstyp leder till en matris med andel 

väldefinierade arbetsmetoder och hur väldefinierad målsättningen är. Projekten kan 

därefter delas in i fyra typer: product development, research & organisational change, 

Figur 4 Projektindelningsmatris 
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engineering samt system development. Lösningen för styrningsproblemet blir en 

styrmodell utarbetad efter tre fundamentala planeringsstadier: integrative level, 

strategic level och tactical level. (Payne & Turner, 1999)   

 

 

Projektsamordning 

Cohen et. al. (2004) beskriver Critical Chain metoden som ett verktyg till för att 

planera, tidsprioritera samt styra projekt inbördes. I första steget är denna metod 

utformad för att utvärdera enskilda projekt där användaren i fem steg får ett verktyg 

ämnat att bistå denne vid sina beslut. Stegen är:  

- minimera marginaler för projektet 

- identifiera projektets händelseförlopp  

- bygg in en projektbuffert  

- bygg in buffert för andra händelser  

- kontroll/övervakning  

På samma sätt använder de sig av denna metod när det handlar om 

multiprojektsorganisationer, dock med tillägget av Theory of Constraints (TOC) 

eftersom det här även tillkommer en konkurrenssituation mellan projekt om tillgängliga 

resurser. Först utvärderas varje enskilt projekt enligt ovanstående metod för enskilda 

projekt och därefter passas de in i kedjan och nätverket av projekt enligt följande:  

- identifiera och sortera flaskhalsar 

- skapa en kapacitetsbuffert  

- kontroll  

Genom denna metod skapas en organisering av de projekt som organisationen har 

igång. På så sätt menar man att en effektivisering av projekten och dess löptider skall 

uppnås. (Cohen et. al, 2004) 

 

Goldratt menar i Critical Chain-resonemanget att huvudskälet till att projekt baserade 

på de tidigare projektstyrningsteknikerna hade svårighet att hålla sig inom budget och 

tidsramar var att de hade en inbyggd buffert som de involverade av psykologiska skäl 

tenderade att överutnyttja. Om det i projektet/organisationen fanns ett sekventiellt 

beroende (en aktivitet var beroende av resultatet från en annan aktivitet) medförde detta 

att en försening i ett tidigt skede tvingade resterande aktiviteter att färdigställa arbetet 
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på kortare tid än vad som först bestämts. I regel blev det istället tvärt om, en försening 

ledde lätt till en annan, och projekten riskerade att aldrig komma ikapp tidsplanen. 

Goldratt förespråkar en centralisering av projektbufferten och belyste även problemet 

med projektens inbördes beroende i form av exempelvis trånga sektioner.(Rand 2000) 

 

Critical Chain-verktyget är, som nämnts, en metod ämnad för att optimera 

projekthanteringen. Samtidigt finns det andra metoder som är framtagna för att 

behandla samma område och beroende på vilken metod som används fås olika utfall. 

Det handlar om kompromisser mellan tidsåtgång och resursåtgång samt den kostnad det 

innebär att använda sig av ett verktyg som dessa. Cohen et. al. (2004) visar i sin artikel 

på skillnader mellan olika metoder, indelade i två huvudgrupper (Open Control samt 

Closed & Semi-Closed Control). Dessa metoder är samtliga sätt att hantera en 

multiprojektorganisation. I gruppen Open Control återfinns metoderna No Control (dvs. 

det projekt som först kommer till en resurs får tillgång, ingen prioritering görs), Critical 

Chain (projekt indelas vid en resurs efter prioritet som har sitt ursprung i projektets 

användning av sin buffert) och Highest Priority in Queue to a Minimum Slack Activity 

(MINSLK, prioritet ges till projekt som är sena i tidsplanen, en tidsplan som uppdateras 

löpande till skillnad från Critical Chain). I gruppen Closed and Semi-Closed Control 

finns Constant Number of Projects in Process (CONPIP, ett visst givet antal projekt 

tillåts starta och andra projekt får vänta till dess att utrymme finns i denna begränsning) 

och Queue Size Control (ett visst givet antal aktiviteter får köa för en flaskhalsresurs, 

projekt får endast tillkomma om det finns plats i denna resurs). (Cohen et. al, 2004) 

Figur 5 Uppställning projektsamordningsmetoder 
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Beroende på vilken del av tid eller resursutnyttjande som efterfrågas visar Cohen et. 

al.:s (2004) undersökning att de olika metoderna lämpar sig bättre till vissa delar. 

Closed Control ger lägre tidsåtgång samtidigt som Open Control ger ett effektivare 

resursutnyttjande. Sammanfattningsvis menar de att trots att ett val av metod innebär 

alternativkostnader så är det bättre att använda sig av ett verktyg än att ha No Control. 

(Cohen et. al, 2004) 

 

3.4. Styrning 

3.4.1. Organisationsstyrning 

Anledningen till att en organisation försöker styra sin verksamhet är att undvika att 

obehagliga överraskningar uppstår för organisationen. Det kan främst handla om ett 

avvikande från organisationens strategi eller grundläggande mål. Därigenom är det då 

viktigt för organisationen att den tydligt ställt upp strategin, visionen och målen. Om så 

inte är fallet kan inte heller styrningen vara effektiv. Genom att ha ett styrsystem kan 

organisationen bättre hantera dessa problem och därmed undvika att oönskade 

händelser uppstår. (Merchant & Van Der Stede, 2003) 

 

Merchant & Van Der Stede (2003) pekar på tre huvudområden som metoder för 

styrning av organisationer: resultat-/målstyrning, aktivitetsstyrning samt personal-

/kulturstryning. Den första av dessa, Resultat-/målstyrning, styr organisationen genom 

att sätta mål för vad som är önskvärt och organisationen utvärderas utefter hur väl dessa 

mål uppfyllts. Således kan vägen till slutresultatet bestämmas av organisationen själv så 

länge målet uppfylls. För att kunna ha en effektiv resultatstyrning krävs det att målen är 

tydligt definierade, att det går att mäta utfallet, att de anställda är medvetna om vad som 

krävs av dem och att belöningen eller bestraffningen är tydligt specificerad. Fördelen 

med resultatstyrning är att den ger de anställda frihet och är enkel att förstå. Dock finns 

risk att detta inte passar alla individer eller att det kan skapa situationer där individer 

försöker att utnyttja belöningarna till sitt eget bästa. Två exempel är myopia, kortsiktigt 

handlande i eget intresse som inte gynnar organisationen, och suboptimering, 

incitament finns för den enskilde att ta beslut som innebär nytta för denne men inte för 

organisationen som helhet.   
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Anthony (1990) menar att aktivitetsstyrning syftar till att styra organisationen mot vilka 

handlingar som är önskvärda och vilka som inte är önskvärda. Därigenom vill 

organisationen undvika felaktigt beteende genom att begränsa möjligheten till detta 

beteende. Detta kan göras på olika sätt, bland annat tar Merchant & Van Der Stede 

(2003) upp behavioural constraints; fysiska eller administrativa begränsningar. Det 

förstnämnda handlar om exempelvis lås, lösenord och arbetsplatsens utformning. 

Administrativa begränsningar ger restriktioner vad gäller en persons beslutsrätt och 

arbetsuppgifter. Vidare pekar de på pre-action reviews som syftar till att handlingar 

skall godkännas av en beslutsinstans innan de verkställs. För att denna form av styrning 

skall vara effektiv krävs det att de anställda är medvetna om vad som är önskvärt 

beteende och vad som inte är det. Dessutom måste det gå att följa upp huruvida de 

anställda följer de begränsningar som finns. Aktivitetsstyrning är mer direkt än 

resultatstyrning och de har en bättre möjlighet att få organisationen att gör på samma 

sätt genomgående. Däremot kan de minska kreativiteten och flexibiliteten och är 

samtidigt svåra att införa på situationer som inte är rutinartade. (Merchant & Van Der 

Stede, 2003) 

 

Johnson & Scholes (2002) menar att styrning av en organisation sker genom att de 

strategier som lagts fram implementeras genom ett system av allokering av resurser och 

kontroll av deras användning. Detta sker oftast i form av budgets. Vidare kan styrning 

ske genom att ledningen standardiserar önskade arbetssätt eller önskade attribut på 

produktionen. Det förstnämnda att liknas med Merchant och van der Stedes (2003) 

aktivitetsstyrning och det senare med resultatstyrning. 

 

Vilken metod som skall användas beror på vilken situation och vilket syfte styrningen 

har. För en organisation gäller det att hitta den metod som ger den största nyttan. 

Självklart kan en mycket strikt styrning införas för att styra alla eventualiteter. Detta 

kan dock komma att kosta mer än den nytta den skapar vilket gör att en avvägning får 

tas för hur strikt en styrning skall vara. (Anthony, 1990) Men genom att ha ett 

välgenomtänkt och välarbetat styrsystem kan organisationen bättre uppnå den strategi 

och de visioner som den har (Merchant & Van Der Stede, 2003).  
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För att kunna ha möjligheten att styra en organisation krävs det att organisationen 

planerar för att veta vilken riktning som skall tas och vad man vill åstadkomma. För 

multiprojektorganisationer skulle detta kunna innebära att organisationen planerar och 

lägger upp riktlinjer för de projekt som skall drivas under en viss given period. Inom 

vilka områden krävs det projekt i framtiden, hur skall detta kunna uppnås och vad krävs 

för att kunna genomföra dessa projekt? Därmed vet också organisationen vad som inte 

är önskvärt och kan på så sätt styra vilka projekt som godkänns.  

 

Steget från strategisk planering till verksamhetens mål görs genom vad Merchant & 

Van Der Stede (2003) kallar programming. Detta översätter de strategiska målen till det 

för verksamheten eller avdelningen väsentliga mål och aktiviteter, något som ofta är 

klart mer detaljerad än en strategisk plan. Om detta sker på ett effektivt sätt kommer 

resursfördelningen ske med hjälp av programmet och sker då endast till aktiviteter som 

är överensstämmande med organisationens mål och strategier. Ett selekteringsverktyg 

skulle vara en del av denna programming i en multiprojektorganisation och skulle då 

kunna allokera de begränsade resurser man har till förfogande endast till projekt som är 

överensstämmande med organisationens mål och strategier.  

 

Trots att styrinstrument är designade för att undvika oönskade överraskningar finns det 

risk att samma styrinstrument kan medföra icke önskvärda beteendemässiga 

förändringar. Detta innebär att verktyget faktiskt uppmuntrar till ett beteende som inte 

är önskvärt. För aktivitetsstyrning kan detta handla om att fokus för de anställda hamnar 

på vad som skall göras istället vad som verkligen skall uppnås. Detta kallar Merchant & 

Van Der Stede (2003) means-ends inversion. För ett projektselekteringsverktyg skulle 

det i likhet med Merchant & Van Der Stedes (2003) resonemang handla om vilka 

projekt som får komma till beslut, detta beroende på huruvida de förbestämda 

kriterierna uppfyllts – alltså pre-action review. Problemet här kan bli att felaktiga 

projekt initieras om inte kriterierna är korrekta. Dessutom kan projektplanens fokus 

komma att bli på uppfyllande av kriterier snarare än på den verkliga nyttan av projektet, 

det vill säga allt för stort fokus kan ligga på att komma inom ett visst gränsvärde trots 

att projektet skulle uppvisa större nytta om detta gränsvärde överstegs. Ett annat 

alternativ är att de gränsvärden som satts upp nås genom en viss form av manipulerande 
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eller överoptimism kring detta gränsvärde, något som skulle kunna liknas med skapande 

av så kallad slack resources när man utvärderas efter uppnådd budget.  

 

3.4.2.  Val av hårdhet i styrningen 

Innovation ses som avgörande för att organisationer skall kunna förnya sig och anpassa 

sig till förändrade förutsättningar på marknaden. Nohira & Gulati (1996) pekar på att 

detta är något som är avgörande för dagens organisationer då marknaden blir mer och 

mer dynamisk. Många forskare har sett slack, den resurspool som överstiger den minsta 

nödvändiga resursanvändningen för att producera en viss given output , som ett sätt att 

förbättra och ge förutsättningar för denna så nödvändiga innovation. Genom att tillåta 

slack finns möjligheter för organisationen att ha en innovativ miljö. Samtidigt som detta 

är verklighet måste också organisationerna i allt högre grad effektivisera och minimera 

onödiga kostnader.  

 

” [But] if slack is a form of inefficiency but also essential for innovation, 

organizations run the risk of eliminating slack to a point that undermines 

their capacity to innovate.” (Nohira & Gulati 1996, s.1245)  

 

Slack kan vara nödvändigt såväl som skadligt för en organisation. Förespråkarna för 

slack menar att detta ger organisationen utrymme att utveckla nya idéer. Dessutom kan 

situationen att inte ha en klar press på att alla idéer skall vara lyckade skapa en 

experimentell kultur. Genom att ha frihet kan de anställda söka nya alternativ, alternativ 

som förvisso inte alla gånger är lyckade men som då och då ger organisationen något 

som är mycket vinstbringande. Ett exempel som framförs är 3M:s Post-it lappar som 

kom från just en sådan möjlighet för de anställda att prova sig fram. Det är något som 

inte tillåts i organisationer som inte har detta utrymme, vilket då i förespråkarnas 

mening begränsar organisationens förmåga till innovation och framtida 

vinstmöjligheter. (Nohira & Gulati, 1996) 

 

Motståndarna till slack menar å andra sidan att slack är skadligt för en organisation 

eftersom de anser det vara slöseri och visar på självintresse och inkompetens, inte som 

en nödvändig anpassningsmöjlighet för organisationen. Genom att ha en strukturerad 

incitamentsmetod kommer de anställda ha motiv att utveckla nya idéer som ligger i 
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linje med organisationens mål, inte genom självintresse. I tillägg pekar motståndare på 

att slack skadar snarare än hjälper innovation eftersom den ostrukturerade processen 

inte ger riktlinjer för vad som är önskvärt och avsaknaden av den disciplin som annars 

finns gör att fel projekt väljs, man prioriterar fel mellan uppstartade projekt och 

avslutandet av projekt blir inte effektiv. Vidare kan projekt som inte ger någon 

affärsnytta drivas genom att slack existerar i organisationen bara för att möjligheten 

finns. Genom att ingen större styrning av projekten återfinns kommer många beslut att 

grundas på beslutsfattarnas personliga preferenser snarare än organisationsstyrda mål. 

Därmed menar motståndarna att slack är något som, genom att det inte är effektivt, drar 

bort resurser från organisationens värde. (Nohira & Gulati, 1996) 

  

Nohira & Gulati (1996) presenterar i sin artikel en hypotes kring förhållandet mellan 

innovation och slack. De menar att både motståndarna och förespråkarna för slack har 

poänger i sin argumentation och anför istället att varken för mycket eller för lite slack 

gynnar innovation. Förslaget är att se situationen som en U-formad kurva (se figur 6) 

där den ideala lösningen är en viss form av slack samtidigt som det finns viss disciplin 

för innovationsprocessen. Deras undersökning genomförd på ett antal organisationer 

inom två olika koncerner indikerar enligt Nohira & Gulati (1996) hypotesen om en U-

formad kurva faktiskt kan vara att anses som trovärdig. För mycket slack skadar 

innovation då disciplinen försvinner och för lite slack motverkar all osäker innovation. 

U-förhållandet blir således basen till en förklaring på en organisations innovativa 

förmåga och samtidigt ett förslag till att balans skall råda mellan lite och mycket slack. 

Figur 6 Förhållande slack vs innovation 

 



 Teoretisk referensram 
 
 

 
 
 56 

 

För en kompetent organisation vad gäller projektidégenereringens fas i 

projektkompetensen handlar det även enligt Söderlund (2005) om att:  

 

”…skapa entreprenörskap med rimligt risktagande och bedömning av idéer 

som både stimulerar och skapar reflektion.” (Söderlund, 2005, s305)  

 

Misslyckande i projektidégenereringsfasen beror ofta på att många av projekten som 

genomförs inte borde ha initierats och att detta är frukten av dåliga analyser och beslut. 

Vidare beror det på att organisationens strategi inte är tillräcklig för den mängd projekt 

som finns och att det därför blir svårt att få projekten att samordnas och genomföras på 

ett framgångsrikt sätt. Slutligen har han identifierat att organisationen saknar 

inspiratörer, censorer eller bärare av idéer och att avgörande information eller kraft att 

driva en idé genom beslutskedjorna därför går förlorad. (Söderlund, 2005) 
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4. Empiri 
Den empiriska insamlingen har sammanställts för att belysa en organisations hantering 

av urvalsproblematiken kring projektinitieringsprocessen. Avsikten är att verka 

exemplifierande och understödja tidigare givna teoretiska resonemang. Informationen 

kommer även under avsnittet för studiens analys att behandlas av oss ur ett visst 

problemidentifierande perspektiv.  

 

Materialet från intervjuerna presenteras i en form så nära den genomförda intervjun 

som möjligt, då vi anser det vara den metod som ger den mest rättvisande bilden av 

innehållet i intervjuerna. Vissa omskrivningar har dock varit nödvändiga för 

läsligheten och för att helhetsintrycket inte ska bli alltför spretande. Samtliga intervjuer 

har sammanställts enligt tidigare använd metodik med projektlivscykeln som förebild, 

allt för ökad överskådlighet för läsaren. 

 

 
 

4.1. Intervjuöversikt 

Nedan presenteras de personer som varit föremål för intervjuer inom Swedbank i 

studien samt deras befattningar inom organisationen. Arbetet med intervjuerna pågick 

under perioden 23 februari, 2006 till och med 11 maj, 2006.  

 

Blomquist, Thomas. Chef IT Utveckling intervjun genomfördes 2006-03-23 

Båtelsson, Lisa. Chef Projektkontoret intervjuerna genomfördes tillsammans med Bertil 

Lundberg 2006-02-23 samt individuellt 2006-05-11. 

Projektutvärdering 

Fas

Aktivitet

Idé 

Idéselektering 

Förslag

Förslagsselektering Implementerings
beslut 

Implementering

Projekt

Uppföljning

Utfasning/ 
Avslut 

Projektinitieringsprocessen Projektets löptid

Källa: Egen Modell 
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Engström, Johan. Chef IT-strategi (Swedbank Markets) intervjun genomfördes 2006-

03-14 

Gothelf, Hanna Chef IT-operations (Kunderbjudande & Produkter) intervjun 

genomfördes 2006-04-05 

Hansson, Lisbeth Chef Verksamhetens Systemstöd intervjun genomfördes 2006-03-30 

Lundberg, Bertil. Vice chef CIO intervjun genomfördes tillsammans med Lisa Båtelsson 

2006-02-23  

Strömfelt, Eva. Leveransansvarig Swedbank Markets (IT Utveckling) intervjun 

genomfördes 2006-04-07 

 

4.2. Organisationen Swedbank 

 
Figur 7 Organisationsschema Swedbank 

 
Swedbank består av många divisioner och enheter, vi har ovan valt att visualisera de 

enheter som är av vikt för denna studie. Den nuvarande processen för arbete med 

projekt inom koncernen togs fram i samband med ett organisationsövergripande arbete 
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under arbetsnamnet den interna utvecklingsprocessen. Nedan följer en kort beskrivning 

för vad de olika enheternas ansvar. 

 

- Chief Information Office (CIO): Övergripande ansvar för koncernens IT-frågor. 

- Projektkontoret: Ansvarar för koncernens projektportfölj samt genomförande av 

större projekt. Chefen lisa Båtelsson sitter även med i prioriteringsgruppen  

- Koncernledning IT (KCL IT): Tar beslut kring projektförslag överstigande 10 

Mkr 

- Prioriteringsgruppen: Tar beslut kring projektförslag mellan 500 000 kr och 10 

Mkr. 

- Affärsområde Swedbank Markets (S M): Arbetar inom bland annat mechant 

banking, aktiehandel, valuta- och räntemarknaden. 

- Affärsområde Kunderbjudande & Produkter (K&P): Utvecklar och produkter 

och tjänster för såväl privat- som företagsmarknad 

- Affärsområde Verksamhetens Systemstöd (VSS) : Handhar den interna strukturen 

såsom distributionssystem och ansvarar för att hålla ihop bankens 

användargränssnitt gentemot kund.  

- IT Utveckling (IT U): Har ett linjeansvar för alla uppdrag som banken beställer 

av enheten, det vill säga sköter bemanningsfrågor och resurstilldelning. 

- Leveransområden inom IT Utveckling: Verkar som kontaktyta gentemot 

affärsområdena. Varje Affärsområde är tilldelat ett leveransområde. 

 

4.2.1. Projektverktyget: 

I samband med den interna utvecklingsprocessen fattades även beslutet att alla större 

utvecklingsprojekt inom organisationen skulle använda Projektverktyget för såväl 

urvalsprocessen som det löpande projektarbetet. Applikationen har ett antal variabler i 

vilka projekten beskrivs utförligt av projektledaren. Genom verktyget kan 

programkontoret löpande hålla sig uppdaterade för projektens utfall och därmed tidigt 

sätta in nödvändiga åtgärder om behov uppstår. Nedan sammanfattas de 

ämneskategorier vilka innefattas i verktyget. 

 

- Ansökan: beskriver projektet, beskriver syftet, beskriver strategisk koppling, 

huruvida projektet kan anses vara av tvingande karaktär eller inte, eventuella 
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biutvecklingar, beroenden av externa leverantörer samt vilka releasemiljöer som 

omfattas. 

- Beslutsstatus för projektet 

- Strategiska följsamheter som projektledaren får besvara. Granskning av dessa 

sker av prioriteringsgruppen. 

- Sparbanksanpassning, hur projektet påverkar de fristående sparbankerna. 

- Avstämningar med data-warehouse samt IT-service som sköter driften 

- Frågor och diskussioner kring projektet. Dessa kan alla som vill lägga in i 

verktyget. 

- Kostnadskalkyl på fem års basis som innefattar såväl interna som externa 

kostnader. Även övriga effekter som inte är mätbara i kronor finns med.  

- Pay-off tid räknas fram. Denna påverkas av internräntan vilken är satt efter 

organisationens centrala avkastningskrav och gäller generell för alla typer av 

projekt i banken.  

- Kostnadsuppföljning läggs in varje månad och följs upp med budget. 

Internfakturering samt externa kostnader och verksamhetskostnader belastar den 

unika projektkoden i internfaktureringssystemet. IT Utveckling som står för 

resurssidan i IT projekt har krav att gå plus/minus noll så därför måste deras 

kostnader föras ut på de olika projekten. 

- Huvudansvaret i verktyget ligger i början hos projektledare samt beställare. 

Därefter tas det över av CIO och slutligen av det enskilda verksamhetsområdet, 

vilket ibland sker med hjälp av projektledaren själv och ibland på annat sätt. 

(Lisa Båtelsson, Projektkontoret, & Bertil Lundberg, CIO) 

 

Nedan följer en mer ingående beskrivning av Swedbanks olika organisationsområden 

behandlade i denna studie. 

4.2.2. Prioriteringsgruppen 

Beslutsprocessen med prioriteringsgruppen gäller för projekt med budget överstigande 

500.000 SEK på fem år, inklusive drift, förvaltning, programlicenser och hårdvara. 

Förstudier och mindre uppdrag i befintliga system hamnar utanför och bestäms istället 

av respektive affärsområde som fördelar medlen inom den egna budgeten. Totalt upptar 

mindre projekt hos respektive affärsområde cirka 10 % av totala budgeten för projekt 
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inom koncernen, det motsvarar ungefär 400-500 ärenden per år allt som allt. (Lisa 

Båtelsson, Projektkontoret, & Bertil Lundberg, CIO) 

 

CIO beslutar om vilka projekt som ska hamna i prioriteringsgruppen (affärsfokus) samt 

vilka som ska till beslutsgrupp infrastruktur (mer teknikdrivet). Finns det en direkt 

påverkan på affärer eller verksamheten inom organisationen tilldelas projektet till 

prioriteringsgruppen. Om arbetet har mer av en karaktär ”bakom kulisserna” behandlas 

projektet istället av beslutsgrupp IT infrastruktur. Diskussionen hur pengarna delas 

mellan de bägge forumen är i dagsläget en aktuell fråga. I nuläget tas medel för 

respektive projektportfölj ur ”samma påse”, men tendensen är att sära gruppernas 

verksamhet till mesta möjliga mån. (Lisa Båtelsson, Projektkontoret, & Bertil 

Lundberg, CIO) 

 

Ursprungligen var prioriteringsgruppen endast en beslutsinstans, organisationen var 

tidigare angelägen om att genomföra alla ”bra” projekt. Dock växte insikten att detta 

inte går på grund av resursbrist. (Lisbeth Hansson, VSS) 

 

En förutsättning för att kunna lägga en gemensam projektsamordning är att även ha en 

gemensam utvecklingsorganisation. Beslutsmodellen kring nya projekt är idag tydlig 

och affärsområdena får inga resurser från IT-avdelningen om det inte finns ett 

godkännande av det enskilda projektet från prioriteringsgruppen. En förutsättning är att 

det projektet i fråga är ett av de större projekten inom organisationen, vilka omfattas av 

prioriteringsgruppens beslut. Prioriteringsgruppen har medlemmar från bland annat 

projektkontoret (vilka övervakar koncernens projektportfölj), affärsområdena, 

stödenheterna samt CIO (Chief Information Office). (Lisa Båtelsson, Projektkontoret, & 

Bertil Lundberg, CIO) 

 

IT Utveckling har en adjungerad plats i prioriteringsgruppen, de medverkar på mötena 

inom prioriteringsgruppen med ansvar för resursplanering men har ingen beslutanderätt 

i de affärsmässiga aspekterna hos behandlade projektförslag. Utvecklingsavdelningens 

huvudsakliga uppgift blir följaktligen att skapa en bild av huruvida det är möjligt att 

genomföra projekt. (Thomas Blomquist, IT U) 
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Projekt med en budget överstigande 10 miljoner anses så pass omfattande att de går för 

utvärdering till koncernledningens speciella IT-utskott. (Lisa Båtelsson, 

Projektkontoret, & Bertil Lundberg, CIO) 

 

4.2.3. Verksamhetens systemstöd 

VSS är den enhet som har hand om distributionssystem, system som finns i olika 

kanaler (exempelvis kontor, Internet, telefon) och ligger under CIO till vilka de 

rapporterar. De ansvarar för att hålla ihop användargränssnittet (enhetlig mall för 

utseende, funktion, användningsområde av bankens tjänster etc.) gentemot kund samt 

att jobba för en multikanalfunktion där uppgifterna från tidigare kontakter ”följer med 

hela vägen”. Syftet är att minimera risken att användargränssnitten blir oöverskådligt, 

om affärsområdena fick lansera produkter utan att någon höll ihop gränssnittet finns 

risken att de utvecklar egna varianter som inte överensstämmer med det övergripande 

gränssnittet. Således fungerar affärsområdet som en garant för ett enhetligt gränssnitt, 

såväl externt som internt. (Lisbeth Hansson, VSS) 

 

Affärsområdet kommer i kontakt med projekt dels genom att de driver egna, främst 

inom harmonisering av bankens kommunikation, samt deltar i andra affärsområdens 

projekt. Alla projekt som innefattar harmoniseringsfrågor blir de ägare till. 

Affärsområdet kan ta initiativ till nya projekt utifrån ett användarperspektiv och nya 

projekt kommer såväl inifrån som från affärsområdena. Vad gäller idégenereringen så 

”poppar nya idéer upp” inom verksamheten genom att kreativa medarbetare tar initiativ. 

(Lisbeth Hansson, VSS) 

 

Enheten har en central ledningsgrupp, bestående av Lisbeth Hansson, de tre 

avdelningscheferna samt controllern, vilka tar beslut om mindre projektidéer med 

budget upp till 500.000 kronor. (Lisbeth Hansson, VSS) 

  

Det främsta skälet till att den interna utvecklingsprocessen utvecklats kommer ur kravet 

att leva upp till hårda kostnadskrav. Fördelen för denna enhet var att den är nybildad så 

när rutiner skulle sättas var det bara att implementera ett befintligt system istället för att 

själva utveckla arbetssättet. (Lisbeth Hansson, VSS) 
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4.2.4. Kunderbjudande & Produkter  

Kunderbjudande & Produkter har en IT-beställarorganisation i tillägg till de vanliga 

divisionerna enligt bankens centrala governancemodell, som är resultatet av den interna 

utvecklingsprocessen. (Hanna Gothelf, K&P) 

 

Projekten inom affärsområden delas upp på respektive verksamhetsområde. 

Övergripande finns, som tidigare nämnts, en gemensam IT-beställarorganisation då det 

finns många likheter mellan verksamhetsområdenas projekt. I regel kan arbetet med 

kravställandet kring projektet ses som specifikt för de enskilda verksamheterna medan 

utvecklingen är generell. I grunden är det samma produkt men den paketeras olika för 

olika verksamhetsområden. (Hanna Gothelf, K&P) 

 

Av den totala mängden projekt som drivs inom affärsområdet är knappt hälften av 

mindre karaktär. Affärsområdet har en stor systemportfölj och varje system behöver 

underhåll, arbete som normalt sker internt. Många projekt är inte heller 

utvecklingsprojekt utan många har grund i underhållsbehov. (Hanna Gothelf, K&P) 

 

Alla tjänster gällande IT-resurser köps från IT Utveckling, det är endast 

beställarorganisationen som ligger i Kunderbjudande & Produkter. Arbetet med 

projekten ses som en gemensam process mellan IT Utveckling och verksamhetssidan 

och det finns väl etablerade kontaktvägar. (Hanna Gothelf, K&P) 

 

4.2.5. Swedbank Markets 

Swedbank Markets ansvarsområde innefattar merchant banking, handel, valuta, 

räntemarknad, aktiehandel, corporate finance osv. Avdelningen är mycket beroende av 

IT-stöd, IT-kostnaden står för en rejäl del av total kostnad. (Johan Engström, Markets) 

 

4.2.6. Swedbank IT Utveckling 

Swedbank IT är uppdelad i två avdelningar: IT Utveckling med 350 anställda samt Drift 

& Förvaltning som sysselsätter omkring 100 personer. Till detta tillkommer en hel del 

konsulter. Tanken är inte att Swedbank IT ska vara självförsörjande, vilket skulle ge en 
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för stelbent organisation, utan består av istället 80 % egna resurser och 20 % externa 

konsulter. Såväl kapacitet, i form av mantimmar, som kompetens köps in. Att använda 

så stor andel konsulter är ett medvetet beslut. Visserligen blir det dyrare jämfört med att 

endast använda egen personal, men är värt det för att få flexibilitet i organisationen över 

tiden och det ger även fördelar ur ett kompetensmässigt perspektiv. (Thomas 

Blomquist, IT U) 

 

IT Utveckling delas in i tre divisioner: Affär & Leverans, Utveckling & Stöd (support 

samt egen utveckling) samt Kompetensförsörjning (där finns all personal exklusive top 

management). Under Affär & Leverans återfinns tre affärsområden, vilket främst 

fungerar som en administrativ nivå för att klara styra verksamheten, och därunder totalt 

12 leveransområden vilka leds av leveransansvarig. Det är i leveransområdena som 

uppdragen sköts och det är kontaktytan gentemot affärsområdena. Varje 

leveransområde har ett kärnteam av projektledare, IT-arkitekter och leveransansvarig 

som hjälper till att starta dialogen gentemot affärsområdena. (Thomas Blomquist, IT U) 

 

Thomas Blomquist har även ett linjeansvar för alla uppdrag som banken beställer av IT 

Utveckling. Det innebär dels en medverkan kring när villkor för leverans bestäms samt 

att själva leveransen uppfyller det som stipuleras i kontraktet. Parallellt med 

Utvecklingsavdelningen återfinns även avdelningar för supportverksamhet samt 

kompetensförsörjning, vilken är den avdelning som sköter bemanningsfrågor och 

tilldelar resurser samt köper in externa resurser i form av konsulter vid behov. (Thomas 

Blomquist, IT U) 

 

Huvudprojektledarna inom projekten kommer i regel från de olika affärsområdena och 

kompletteras av en IT-projektledare från IT Utveckling. Ibland tar även IT Utveckling 

totalansvaret för ett projekt och tillsätter egna huvudprojektledare. (Thomas Blomquist, 

IT U) 

 

Leveransområdena är organiserade efter hur banken som helhet ser ut, framförallt för att 

affärsområdena ska veta vilket leveransområde de ska vända sig till. Överlag anses det 

inte vara ett stort problem att matcha projekt med lämpligt leveransområde, det 

viktigaste är att kunna möta kunden på ett enkelt och tydligt sätt. Egentligen skulle IT 
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Utveckling föredra att utgå ifrån den systemkarta som finns över de olika tekniska 

plattformarna, vilken anses vara mer stabil, men nuvarande lösning har valts som en 

prioritering av användarvänligheten för affärsområdena. Projekt som hamnar i skarven 

mellan olika tekniska plattformar löses istället i gränsområdet av de olika 

leveransområdenas IT arkitekter, vilka har ansvaret att förmedla IT strategin ut i de 

befintliga systemen. De har god en god överblick över systemkartan och 

leveransområdena och vet följaktligen vilka typer av resurser som ska sättas in. 

(Thomas Blomquist, IT U) 

 

Leveransområdets kontakt med de olika affärsområdena har grund i den 

koncernövergripande utvecklingsprocess som pågått under de senaste åren. Denna 

täcker hela projektprocessen vilket innebär att kontakt ska ha tagits från 

verksamhetsområdet sida redan i ett tidigt stadium i projektfasen. Inom de olika 

affärsområdena finns olika lösningar för hur projektidéurvalet sker men IT Utveckling 

förväntar sig att alla idéer som de kommer i kontakt med först har genomgått 

affärsområdets urvalsprocess. Urvalsprocessen kan vara mer eller mindre formaliserad, 

men de som är duktigast med IT har en tydlig och väl formulerad process. Att 

urvalsprocessen hos affärsområdena håller en hög klass med bra kontroll och 

styrmekanismer är avgörande när det finns en begränsad summa pengar att röra sig med 

i för projektarbete. (Thomas Blomquist, IT U) 

 

4.3. Projektorganisering i Swedbank 

”Sedan ett antal år tillbaka har Swedbank verkat för att organisera upp 

beslutsprocessen kring IT-investeringar. I nuläget har arbetet kommit en bit 

på väg men det finns alltid mer att göra.” (Thomas Blomquist, 2006-03-23) 

 

Tidigare hade varje affärsområde inom koncernen en egen budget för att genomföra 

projekt och de skötte interna projekt mer eller mindre fristående. För att få starta upp 

nya större projekt krävdes starttillstånd från koncernledning. Arbetsgången för större 

koncernövergripande projekt genomgick i samband med den interna 

utvecklingsprocessen en utvärdering för ungefär tre år sedan [2003]. (Lisa Båtelsson, 

Projektkontoret, & Bertil Lundberg, CIO) 
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I samband med omorganiseringen av beslutsprocessen kring IT-investeringar (den 

interna utvecklingsprocessen) flyttades IT-resurserna från de enskilda affärsområdena 

till gemensam pool för alla affärsområden. ”Pengapåsen” ligger sedan dess samlat hos 

IT-avdelningen vilket är ett krav för att kunna genomföra gemensamma prioriteringar 

mellan affärsområdena. (Lisa Båtelsson, Projektkontoret, & Bertil Lundberg, CIO) 

 

Projekten mappas mot varandra för att resurserna ska används på ett bra sätt. Fördelarna 

med nuvarande tillvägagångssätt är främst:  

− kravet på ett tydligt businesscase; att en beskrivning kring vad projektet kostar 

och vilka effekter det kan medge, såväl ekonomiska som tvingande 

− att även mjuka effekter beskrivs  

− möjliggör för övriga affärsområden att se vad de andra gör, aktiva projekt blir 

synliga för hela organisationen  

(Lisa Båtelsson, Projektkontoret, & Bertil Lundberg, CIO) 

 

Swedbank använder sig av en egen projektledningsmodell. Den är resultatet av den 

interna utvecklingsprocessen som genomgåtts de senaste åren. Utarbetningen av denna 

startade med en frågeställning kring vilka områden som organisationen kunde bli bättre 

inom. För IT-avdelningen blev resultatet av utvärderingen att förmågan att driva IT-

projekt var relativt god medan förmågan att realisera resultatet, det vill säga vad som 

utlovats i projektbeskrivningen, var direkt dåligt. (Lisa Båtelsson, Projektkontoret, & 

Bertil Lundberg, CIO) 

 

Den nya processen togs fram utifrån de olika erfarenheter som fanns inom respektive 

affärsområde. Därefter fastställdes ett gemensamt sätt att arbeta med IT-projekt där 

huvudpunkterna var att lyfta in behovsanalysen redan i projektinitieringsfasen. Även 

riktlinjer för hur en projektledning ska agera såväl som viktiga prioriteringsområden för 

projekten togs fram. En kravspecifikation och mall samt en styrmodell för 

projektframtagande utarbetades där de huvudsakliga kriterierna blev:  

− En kvalitetsmodell som specificerade vilka egenskaper som behövde beskrivas 

för att få ett projekt prövat  
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− En specificering av de olika arbetsmomenten i projektet: vad som görs i en 

förstudie, vilka roller som finns hos de inblandade i projektet, projektets syfte 

och så vidare. 

− Värderealiseringsplanen för projektet. Detta var den största enskilda 

förändringen jämfört med tidigare arbetssätt. Förändringen innebar att projektet 

styrdes mot en affärsnytta istället för mot en produktionssättning som tidigare. 

Därmed ligger ansvaret kvar i projektet fram till det att en överlämning av 

projektet sker till linjeorganisationen. Överlämningsmomentet finns med i 

projektplanen men däremot inte den senare realiseringen.  

− Värderealiseringsuppföljning av projektets output via controlleravdelningen 

såväl som löpande budgetuppföljning av det enskilda projektet. I vissa 

situationer kan det vara svårt att isolera enskilda effekter och därför måste 

projekt ibland grupperas ihop till en helhet för att kunna ge en mening vid 

uppföljningen.  

Resultat av processen blev ökad fokus på det egna affärsområdet hos de olika 

avdelningarna inom koncernen. (Lisa Båtelsson, Projektkontoret, & Bertil Lundberg, 

CIO) 

 

Det görs ingen åtskillnad mellan projekt utan alla projekt går undantagslöst under 

samma styrmodell. Den strategiska kopplingen är grunden för hur ett projekt 

presenteras i projektverktyget. I den interna utvecklingsprocessen har strävan varit att 

utforma projektinitieringsprocessen så generell som möjligt, trots att många inblandade 

i arbetet önskar mer detaljer. Bedömningen är att modellen då skulle bli alltför 

svåröverskådlig och därmed mindre effektiv i att kommunicera ut de strategiska 

variabler som ligger till grund för beslutet. (Lisa Båtelsson, Projektkontoret, & Bertil 

Lundberg, CIO)  

 

”Huvudsaken i dagsläget är att styrmodellen förmedlar ett affärstänkande 

hos projekten.” (Lisa Båtelsson, 2006-02-23) 

 

Även om det inte finns någon skillnad i beslutsvägarna mellan projekt kan 

tyngdpunkten kring vilka typer eller grupper av projekt som har hög prioritet variera. 

Vissa grupperingar av projekten görs i arbetet men det är ett område som behöver 
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utvecklas ytterligare. I hög grad är prioriteringar av vissa typer av projekt 

konjunkturstyrt på så sätt att kostnadsbesparingar får högre prioritet vid tider av låg 

kundtillströmning. Vice versa får projekten med tydligt försäljningsfokus högre prioritet 

vid stark konjunktur. (Lisa Båtelsson, Projektkontoret, & Bertil Lundberg, CIO) 

 

4.3.1. Projektorganisering inom affärsområdena 

 
Verksamhetens Systemstöd 

Kontakten med IT Utveckling regleras genom ett uppdragsavtal vilket bygger på 

projektdirektiv i enlighet med den interna utvecklingsprocessen. Förändringar i 

pågående projekt är mindre vanligt nu än tidigare, utvecklingsprocessen har bidragit till 

större mognad på verksamhetssidan kring förarbetet och hur projekten bedrivs. 

Framförallt har det konkret lett till bättre förkunskap och uppskattningar vid 

förstudierna, tidigare var det viktigare att komma igång med arbetet snabbt även om det 

inte var klart exakt vad som skulle göras. Tidigare var det främst verksamhetssidan som 

”hade bråttom” och bidrog till ineffektiviteten. Nu är insikten om vikten av förarbetet 

bättre och projektet mycket mer väl belyst innan det praktiska arbetet påbörjas. 

Dessutom sker merparten av arbetet numer i mindre projekt vilket gör det lättare att 

överblicka, tidigare var merparten av projekten väldigt stora och svåröverskådliga. 

(Lisbeth Hansson, VSS) 

 

Kunderbjudande & Produkter 

Avdelningen Kunderbjudande & Produkter omorganiserades 2003. I samband med 

detta genomfördes även omarbetningar av rutinerna för projektinitieringsprocessen. 

Den huvudsakliga skillnaden är att kommunikationen genomförs som beställar- och 

utförarorganisation, där affärsområdet är beställare och IT utveckling har rollen av 

utförare. (Hanna Gothelf, K&P) 

 

Normalt tillsätts en huvudprojektledare från verksamheten och därtill tillkommer en IT-

projektledare som organiserar det tekniska arbetet. Projektet delas in i tre delar: en  

verksamhetsdel, en IT-del och en införandedel. För ledningen bildas en styrgrupp där 

berörd affärsansvarig ingår. Parternas olika åtaganden regleras i leveransavtalet. (Hanna 

Gothelf, K&P) 
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Kontakten med övriga verksamhetsdelar sker kontinuerligt. Gränssnittet är relativt lika 

mellan de olika verksamhetsområdena så kommunikationen kan ske utan alltför mycket 

transformering. Framförallt är det den kompletterande kompetensen som prioriteras, 

inte kommunikationsaspekten. Det ställer krav på duktigare projektledare att kunna 

driva affärsområdesövergripande projekt. (Hanna Gothelf, K&P) 

 

Swedbank Markets 

Varje form av substantiell förändring som görs inom Swedbank Markets innebär 

nästan alltid en förändring i IT stödet. För ordning, kostnadseffektivitet och 

resultat krävs en tanke bakom hur IT stödet används, det vill säga vilka projekt 

som ska drivas. Av det skälet måste det finnas en tanke bakom hur stödet ska 

utnyttjas samt en målsättning. Hela tiden kommer störtskurar av önskemål, en del 

interna, en del externa vilka bägge går under en begränsad budget, en budget som 

skall hållas. Därav måste hela tiden en jämkning ske mellan långsiktig 

målsättning (den rationella biten) och ”krypskyttar”, det vill säga mer kortsiktiga 

aktiviteter (myndighetsintervention, tvingande regler och så vidare). Det värsta är 

de aktiviteter som inte är planeringsbara utan bara inträffar, de måste man försöka 

pussla in så de inte förstör för de mer strukturerade projekten. (Johan Engström, 

Markets) 

 

”Arbetet är ett ständigt jämkande och pysslande, det är viktigt att hela tiden 

försöka hålla fast vid den långsiktiga tanken.” (Johan Engström, 2006-03-

14) 

 

4.4. Faser i projektinitieringsprocessen 

4.4.1. Arbete med idé- och förslagsgenerering inom Swedbank 

Nya projektidéer kan dels initieras av ett affärsområde inom koncernen, men det finns 

även egna projekt utvecklade av programkontoret och/eller CIO. Ibland kan även ett 

projekt vara för stort för ett enskilt affärsområde att klara av på egen hand. Denna typ 

av koncerngemensamma förändringar hamnar under projektkontorets ansvar och leds 

av programledningen. Resultatansvaret för koncernprogrammens olika aktiviteter ligger 
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dock fortfarande hos de enskilda affärsområdena för att säkerställa att samma avdelning 

som utför aktiviteterna även ansvarar för kostnaderna. Projektkontorets uppgift är 

framförallt att fokusera mot samordningen mellan olika aktiviteter istället för att endast 

fördela pengar. Ett antal applikationer och projekt är inte produktorienterade och det 

operativa ansvaret ligger även för dessa hos programkontoret. (Lisa Båtelsson, 

Projektkontoret, & Bertil Lundberg, CIO) 

 

Många av projekten inom koncernen initieras nerifrån i organisationen, övriga 

idéinitiativ är i regel myndighetstvingande eller på initiativ från koncernledningen. I de 

senare fallen ligger dock ansvaret för projektet fortfarande hos det enskilda 

affärsområdet som berörs av aktiviteten. Vissa affärsområden har egna process- eller 

produktutvecklare som arbetar med att ta fram nya idéer, andra affärsområden har 

kreativiteten på annan plats i en mindre formell arbetsbeskrivning. (Lisa Båtelsson, 

Projektkontoret, & Bertil Lundberg, CIO) 

 

Idé- och förslagsstadiet inom Verksamhetens Systemstöd 

 

”Kopplingen mellan företagets övergripande strategi och redan initierade 

projekt i dagsläget är inte alltid helt tydlig, den beslutsordning som finns nu 

leder lätt till snuttifiering och kan göra det svårt att relatera de enskilda 

projekten till en helhetsbild.” (Lisbeth Hansson, 2006-03-30) 

 

För att förbättra situationen skulle en gruppering av projekten kunna ske, därmed blir 

det bättre överskådlighet då de presenteras. Problemet är främst inte att projekten är 

små utan att det kan vara svårt att se vilket övergripande mål de bidrar till.  (Lisbeth 

Hansson, VSS) 

 

Den första kontakten med IT Utveckling sker normalt vid framtagandet av förarbetet. 

Det innehåller inget förslag på teknisk lösning från verksamhetens sida. Avsikten är att 

IT Utveckling ska göra det arbete de gör bäst samtidigt som de är användarnas ombud 

och ska formulera krav efter användarnas behov. (Lisbeth Hansson, VSS) 
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Projektverktyget är öppet för alla inom enheten för att de ska kunna uppdatera sig 

kontinuerligt kring vilka projekt som körs. Det anses viktigt att alla har möjlighet att se 

helhetsbilden när de bedriver så mycket utvecklingsarbete. Att verktyget är öppet för 

alla innebär att de har läsrättigheter, i huvudsak är det projektledare som har tillgång att 

skriva i verktyget efter att idén tagits upp med närmaste chef. Inga nya idéer kommer 

till ledningsgruppen utan ett ordentligt underlag i Projektverktyget. Beslutsunderlaget 

ska, precis som underlagen för prioriteringsgruppen, innefatta en executive summary 

snarare än en teknisk beskrivning. (Lisbeth Hansson, VSS) 

 

En prioriterad uppgift inom affärsområdena är strategiförmedling. Det är viktigt att 

ledningen för enheten för vidare de värderingar och attityder som råder på ledningsnivå 

inom koncernen till verksamheten, exempelvis genom informationsmöten. I synnerhet 

är det viktigt när arbetet innefattar specialister som måste se vad de ska rikta in sig mot, 

de fattar hela tiden viktiga affärsbeslut för koncernen i sitt dagliga arbete. Strategin 

utvärderas kontinuerligt inför verksamhetsplaneringen, de huvudsakliga 

strategidirektiven kommer från företagsledningen. (Lisbeth Hansson, VSS) 

 

Idé- och förslagsstadiet inom Kunderbjudande & Produkter 

Hanna Gothelf menar att initiativ till projektidéer främst kommer från 

verksamhetsområdena men projektarbetet sker i IT-beställarorganisationen. 

Verksamheten har en gemensam applikationsarkitektur men den är olika paketerad hos 

de olika områdena. Hon anser att nya idéer med fördel ska uppstå så långt ut i 

verksamheten som möjligt för att ha en god kundförankring. Idéerna, vilka kan komma 

från marknaden, konkurrenter och så vidare, samlas upp hos respektive produktägare. 

Steget därefter blir att en behovsanalys med tillhörande businesscase utarbetas. Beslutet 

från idé till behovsstudie fattas av verksamhetsledningen, så nära affären som möjligt, 

även beslut om förstudier ligger hos det enskilda verksamhetsområdet. Om endast egna 

resurser används och projektet omsätter en mindre summa pengar sker beslutet i 

verksamheten för att sedan lyfts det upp till ledningen för Kunderbjudande & 

Produkter. Den består av personer från alla de olika verksamheterna. (Hanna Gothelf, 

K&P)  
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Idéförslagets utformning i en förstudie skall inkludera såväl teknik- som 

verksamhetsaspekter från Kunderbjudande & Produkters sida. Även 

plattformsarkitekturiska lösningar skall finnas med. De standardiserade variabler som 

ska finnas med bestäms av bankens interna utvecklingsprocess. Inom affärsområdet 

finns systemansvariga vilka har ansvar för varsin teknisk plattform, utöver detta 

återfinns även två egna interna systemarkitekter på Kunderbjudande & Produkter. IT 

Utveckling omarbetar ibland förslagen för att bättre passa in i IT-strategin, ett arbete 

som då görs tillsammans med verksamhetssidan. (Hanna Gothelf, K&P) 

 

Det finns tydligt angivet vilket underlag som ska ligga till grund för beslutet hos de 

olika verksamhetsområdena, businesscaset är i likhet med besluten i prioritetsgruppen 

styrande. Däremot kan kraven som ställs på exempelvis pay-off-tid vara beroende på 

vilka prioriteringar som råder inom banken. Kunderbjudande & Produkter använder 

Projektverktyget som verktyg för alla projekt som passerat idéfasen, alltså såväl 

förstudier som behovsanalyser. (Hanna Gothelf, K&P) 

 

Strategikoppling sker framförallt genom att de affärsmässiga kraven kommer från 

verksamheten i form av önskemål och begäranden, de plattformsmässiga strategikraven 

kommer från CIO. Avdelningen skulle kunna sysselsättas fullt ut med att leva upp till 

plattformskraven, men i dagsläget utgår Kunderbjudande & Produkter istället från de 

affärsmässiga kraven och försöker därefter göra teknikförflyttningar efter CIO:s 

önskemål. Det är alltså det affärsmässiga som styr. Ett tecken på detta är att 

prioriteringsgruppen sällan säger nej till ett affärsbeslut, huvudargumentet för ett avslag 

brukar istället vara av kostnadsskäl. (Hanna Gothelf, K&P) 

 

Idé- och förslagsstadiet inom Swedbank Markets 

Inom Swedbank Markets kanaliseras ofta projektidéer från mellancheferna, grunden är 

många gånger ett framväxande behov inom avdelningen. Det finns inga formella krav 

på idéerna i detta tidiga stadium. Över huvud taget ser affärsområdet processen som 

tämligen oformaliserad, det finns inga direkta riktlinjer eller bestämda variabler utöver 

businesscaset i allmänna ordalag. Grunden till denna inställning är att Projektverktyget 

ger förutsättningarna att huvudprioritet ska ligga på businesscaset, därför genomsyrar 

samma resonemang även Swedbank Markets process. Dock menar Johan Engström att 
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affärsområdet är för litet för att använda Projektverktyget internt, men han erkänner 

samtidigt att det egentligen inte är någon bra anledning. (Johan Engström, Markets) 

 

IT-budgeten för Swedbank Markets består av löpandet prioriteringar, idéer och förslag 

som inkommer kontinuerligt, samt en IT-plan vilken är mer långsiktigt och innefattar i 

regel större projekt. Det är relativt olika vilka faktorer som bedöms från fall till fall. 

Ibland tas beslut att en mer omfattande utredning ska göras innan slutgiltigt beslut fattas 

om förslaget, ibland tvingas man göra till exempel ett antal uppgraderingar på grund av 

att supporten inte längre gäller för versionen av programvaran. Innan beslut om 

projektförslgen fattas ligger de på en form av informell väntkö i den lokala 

prioriteringsgruppen på Swedbank Markets. (Johan Engström, Markets) 

 

Den tredje typen av projekt för Swedbank Markets är de stora, gigantiska, projekten 

som initieras uppifrån i hierarkin. Ibland finns det möjlighet att tjäna pengar, men ofta 

ger det inte något tydligt mervärde för den enskilda avdelningen. Utöver dessa tre 

huvudtyper av projekt finns även mer teknikorienterade projekt till följd av att en 

tidigare lösning inte fungerar så bra som önskat och det bli då eftersträvansvärt att rätta 

till problemet för bättre funktionalitet. Eftersom det fungerar skapligt redan innan ser 

ofta affärssidan inte behovet av dessa typer av projekt. (Johan Engström, Markets) 

 

Idé- och förslagsstadiet inom IT Utveckling 

De IT-strategiska riktlinjerna som fastställs av CIO tillämpas på operativ och taktisk 

nivå av IT Utveckling. Ansvaret ligger alltså på att tillämpa, behärska och kunna. 

Överföringen från strategiskt tänkande till operativt tänkande går genom Utveckling & 

Stöd, framförallt då genom funktionsområde Arkitektur. Där fastställs 

verksamhetsplaner kring hur IT-strategin ska implementeras, vilka behov och gap som 

finns och hur IT avdelningen ska förflytta sig för att optimalt överensstämma med 

koncernens övergripande strategi. Arkitekterna arbetandes i leveransområdena har 

tillhörighet till funktionsområde Arkitektur varifrån de uppdateras med direktiv vilka 

sedan tas med ut i leveransområdena. De fungerar som broar mellan den strategiska 

planen och den operativa verksamheten och ser till att de enskilda projektens 

lösningarna stämmer överens med den övergripande IT-strategin. (Thomas Blomquist, 

IT U) 
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Den första kontakten mellan affärsområdena och IT Utveckling innebär ofta att 

gemensamt identifiera och förstå problemet. Projektidéns mognad och hur 

genomarbetat förslaget är beror i stor utsträckning på hur kunnigt beställande 

affärsområde är. Därefter kan frågan om hur projektidén ska realiseras tas upp. De 

förslag som kommer har vanligtvis karaktären av en affärsidé och är inte speciellt 

tekniskt inriktade. Ofta bygger idéer på ”vad” och därefter får IT Utveckling definiera 

”hur”. Ibland kanske inte affärsområdet ens kan formulera krav på egen hand utan 

kravformuleringen blir då ett gemensamt arbete med IT Utveckling. (Thomas 

Blomquist, IT U) 

 

”Alla idéer som tas upp av ett leveransområde ska ha behandlats inom 

respektive affärsområdes interna gallringsprocess. Då banken verkar på en 

mogen marknad är effektivitet och god styrning viktigt för att kunna ge god 

avkastning på satsade pengar.” (Thomas Blomquist, 2006-03-23) 

 

Innan ett ärende kommer till prioriteringsgruppen har IT Utveckling i idealfallet redan 

varit involverade vid framtagandet av businesscaset samt gett utlåtande gällande 

leveransmöjligheter. Att ett ärende går upp till prioriteringsgruppen innebär inte att 

projektet drar igång omedelbart, men i regel inom nära framtid. Strävan är att inte 

bordlägga ärenden i prioritetsgruppen så IT Utveckling försöker kommunicera kapacitet 

redan innan beslutsprocessen. Idealtillståndet är att IT Utveckling redan ”bockat av” 

projekt när de kommer upp i prioritetsgruppen. Ibland finns även fall som inte är 

förankrade kostnadsmässigt med IT Utveckling och det kan då uppstå problem för 

projektet när inte kostnadssidan är väl förankrad inför prioritetsgruppen. (Thomas 

Blomquist, IT U) 

 

Idé- och förslagsstadiet inom Prioriteringsgruppen 

De krav som ställs på en ansökan till prioriteringsgruppen/beslutsgruppen är följande:  

− Att projektet finns beskrivet i Projektverktyget tillsammans med en tydlig 

deadline 

− Ett väl beskrivet businesscase, vilket alltid ska innehålla en kostnadskalkyl och 

helst även intäktskalkyl. Businesscaset följs sedan upp kontinuerligt varje år i 
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budget. En komplikation kring beräkningen av intäkter och kostnader är att det 

inte alltid är samma enhet inom koncernen som får bära kostnaderna respektive 

ta del av intäkterna. Vid sådana förekommande fall behövs någon form av 

transferering mellan de olika enheterna. 

− Nya projekt skall överensstämma med koncernens övergripande IT-riktlinjer 

och strategier. Varje förslag kräver en diskussion och avstämning med IT-

arkitektur-gruppen inom koncernen, oavsett storleken på projektet. Det sker ett 

koncernövergripande arbete mot en standardisering mellan de olika tekniska 

plattformarna. Nya projekt måste även få klartecken från säkerhetsrådet 

(avseende IT-säkerheten), IT-service (utlåtande kring driftsaspekten, 

kostnaderna för IT-drift inom koncernen får inte öka även om volymerna ökar) 

samt utsättas för en miljöbedömning.  

(Lisa Båtelsson, Projektkontoret, & Bertil Lundberg, CIO) 

 

Projektidéerna har inte bara kontakt med IT Utveckling (utförande) utan även mycket 

kontakt med verksamhetssidan (införande) till exempel Konsument & Produkt 

(verksamhetsutveckling) och Internetbanken. Kontakten med de övriga verksamheterna 

sker ofta genom olika verktyg och är därmed gränssnittsöverskridande. (Lisbeth 

Hansson, VSS) 

 

”Det upplevs inte som ett problem att kommunicera över gränssnitten men 

det skulle underlätta om det fanns ett gemensamt koncerngenerellt verktyg. 

Framförallt skulle det vara lättare att undvika dubbelarbete om alla 

använde samma verktyg, det skulle lättare gå att få översikt och lättare 

bilda gemensamma projekt mellan olika verksamhetsgrenar.” (Lisbeth 

Hansson, 2006-03-30)  

 

Varje projektledare ska i förarbetet i Projektverktyget idag ange vilka beroenden som 

finns till andra områden för att det inte ska bli dubbelarbete men det är inte alltid de 

mindre projekten omfattas av detta. Att dubbelarbete inte är ett akut problem beror 

främst på de starka nätverk inom organisationen som sköter kontakten mellan 

verksamheterna på en mer informell väg, beslutsprocessen är formell medan 

kontakterna i regel är informella. En orsak till det kan vara att bankverksamhet är en 
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process samtidigt som organisationen är funktionsindelad, då krävs det att det finns en 

funktionsöverskridande dialog. (Lisbeth Hansson, VSS) 

 

4.5. Aktiviteter i projektinitieringsprocessen 

4.5.1. Arbete med selektering inom Swedbank 

 

Swedbank har de senaste åren försökt att ta ett grepp på och effektivisera vilka projekt 

som ska påbörjas. Det har hänt mycket med projektstyrningen inom banken de senaste 

fem åren, fokus i utvecklingen har legat kring att allt fler inom organisationen ska 

kunna ”ta på sig den stora hatten” och se nyttan för koncernen som helhet. Framförallt 

sker arbetet mot en mer professionell syn på urvalet genom businesscase och strategiska 

kopplingar samt ett mer formaliserat tillvägagångssätt kring hur idéerna hanteras. (Lisa 

Båtelsson, Projektkontoret, & Bertil Lundberg, CIO) 

 

Den första utsorteringsaktiviteten av projektidéer ligger på affärsområdesnivå för 

projekt av IT-karaktär, därefter skickas idén vidare för utarbetning till projektförslag. 

Affärsledningen beslutar om projekten inom respektive affärsområde och de ansvarar 

även för projekten som skickas för beslut i den centrala prioriteringsgruppen. En 

förutsättning för den samordning som råder bland de IT-relaterade projekten är, som 

tidigare nämnts, den gemensamma resurspoolen för IT-resurser. (Lisa Båtelsson, 

Projektkontoret, & Bertil Lundberg, CIO) 

 

”I den första bedömningen som görs av IT-projekt används mallar vilka 

finns tillgängliga via koncernens intranät, där återfinns även mer 

strategiska bedömningar kring nya projekt, ansvaret för dessa ligger hos 

respektive affärsområdesledning.” (Lisa Båtelsson, 2006-02-23) 

 

Affärsområdets ledning förmedlar ut vad som vad som sker centralt samt sammanställer 

vad som görs lokalt genom verksamhetsplanen. Grunden för denna ligger i den 

strategiska planeringen, som äger rum på våren, samt i utarbetningen av budget på 

hösten. Uppföljning och avstämning mellan de bägge sker kontinuerligt. (Lisa 

Båtelsson, Projektkontoret, & Bertil Lundberg, CIO) 
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Alla affärsområden använder inte Projektverktyget internt för utvärdering av 

projektförslag men de flesta börjar se fördelarna med att använda det, inte bara för 

ärenden till centrala prioriteringsgruppen utan även för att det är ett bra sätt att få 

ordning på sin ärendekatalog. Styrgruppen lägger till nya kriterier men beslut om nya 

kriterier kommer ofta från CIO samt projektkontoret. (Lisa Båtelsson, Projektkontoret, 

& Bertil Lundberg, CIO) 

 

Den parvisa jämförelse som görs i projektverktyget är mycket intressant för att 

prioritera mellan skilda projekt. En lång lista över projekt går inte att göra överskådlig 

på manuell väg eftersom projekten kommer ur så olika affärsområden och har så skilda 

förutsättningar och förtjänster. Inom ett enskilt affärsområde dock är det dock mer 

görligt att rangordna och jämföra projekten eftersom det finns större inbördes likheter. 

(Lisbeth Hansson, VSS) 

 

Leveransansvarig inom IT Utveckling saknar i projektverktyget beroendevariabler för 

projekten i verktyget, såväl resursmässiga beroenden som andra beroendevariabler 

(exempelvis output). IT Utveckling arbetar inte själva aktivt i projektverktyget utan det 

är beställarsidan som förmedlar de synpunkter IT Utveckling har genom applikationen. 

Verktyget har underlättat leveransområdenas arbete genom att det ger mallar och 

direktiv för genomförande av förstudier såväl som projekt. Tidigare skedde mycket av 

projektutvärderingen och påföljande resursprioritering på relativt subjektiv basis. 

Projektverktyget visar istället tydligt kopplingen till den koncernövergripande strategin 

och framställer därmed projekten i ett bredare perspektiv. (Eva Strömfelt, IT U) 

 

Hanna Gothelf anser däremot inte att bättre effekter uppnås av högre standardisering i 

Projektverktyget jämfört med dagens nivå, det är viktigt att det finns en dialog och att 

inte allt beslutsunderlag är hårda siffror. Ibland kan kollisionen vara mellan egna 

interna projekt och då kan situationen dessutom lösas internt. (Hanna Gothelf, K&P) 

 

Det sker inga presentationer från det ansvariga affärsområdet kring ett projektförslag 

när det går upp för bedömning i prioriteringsgruppen eller beslutsgruppen, utan 
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bedömningen sker utifrån att en tillräcklig beskrivning av projektförslaget återfinns i 

Projektverktyget. (Lisa Båtelsson, Projektkontoret, & Bertil Lundberg, CIO) 

 

Inför ett möte i prioritetsgruppen får IT Utveckling en agenda med fall som ska upp för 

behandling, IT Utveckling genomför därför alltid ett förmöte med en genomgång av de 

olika projektförslagen för att kontrollera att förslagen behandlats internt tidigare. Ibland 

framkommer det att vissa förslag inte tagit den vederbörliga kontakten med IT 

Utveckling och detta framhävs då till berörd affärsledning. Kontakten mellan de 

enskilda projekten och IT Utveckling sker uteslutande via de Leveransansvariga. 

(Thomas Blomquist, IT U) 

 

Projektförslag kan bordläggas av prioriteringsgruppen. Tidigare skedde det ofta på 

grund av en otillräcklig beskrivning, men i och med Projektverktyget som har ett antal 

tvingande variabler har de flesta avslagen istället grund i en dålig överensstämmelse 

med organisationens strategiska mål. De IT-strategiska riktlinjerna förmedlas dels 

genom kontinuerligt diskussion via IT-arkitekter hos leveransområdena på IT 

Utveckling, dels genom olika hård styrning gentemot vissa plattformar från CIO. 

Mellan 20-30 % av projekten som går upp till beslut i prioriteringsgruppen skickas 

tillbaka till berört affärsområde för översyn. Selektering som görs redan på 

affärsområdesnivå gör att flera projekt ajourneras redan där, endast de mest prioriterade 

går upp till selektering i prioriteringsgruppen. (Lisa Båtelsson, Projektkontoret, & Bertil 

Lundberg, CIO) 

 

Selektering inom Verksamhetens Systemstöd 

För beslutsprocessen används Projektverktyget fullt ut för alla projektidéer som gäller 

utveckling av ny funktionalitet, såväl projektidéer som färdiga projekt. Totalt omfattar 

projektportföljen i snitt cirka 10 projekt, vilket är allt ifrån förstudier till genomförande 

projekt (i regel större än 500.000 kronor). (Lisbeth Hansson, VSS) 

 

När projekten inom VSS presenteras av medarbetarna för ledningsgruppen återfinns de 

redan i Projektverktyget. Projektverktyget och projektprocessen används endast för 

större projekt avsedda för prioriteringsgruppen och alltså inte för mindre projekt, 

understigande 500.000 kronor. Skälet är framförallt att de mindre projekten inte är lika 
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beroende av IT-resurser och det är dessutom lättare att skapa överskådlighet för dessa 

projekt. Generellt har de mer karaktär av utredningsarbete än implementerande. 

(Lisbeth Hansson, VSS) 

 

Selektering inom Kunderbjudande & Produkter 

Många av de mindre projekten har ingen tydlig koppling till affärsnyttan, dessa projekt 

omfattas av samma rutin men inte samma bedömningskriterier som de större projekten. 

En viss åtskillnad görs även mellan tvingande projekt och övriga, åtskillnaden sker i 

huvudsak informellt efter vad som passar in i den aktuella projektplanen. Budgeten 

sätter ett absolut tak för projektportföljens storlek, budgeten får inte under några 

omständigheter överskridas. (Hanna Gothelf, K&P) 

 

Utvärderingen av projektförslagen på affärsområdesnivå ifrågasätter inte affärsbesluten 

från tidigare beslutsinstans. Affärscheferna har till sin hjälp vid besluten privatråd och 

företagsråd (består av representanter från kontoren, kontorsledning samt regionchefer). 

De ”kvitterar” sitt intresse för produkten och därmed säkras en efterfrågan innan 

projektet startas upp. När projektet lyfts upp på central nivå fastsälls sedan proceduren, 

budgetramar säkras samt tillgången på egna resurser kontrolleras, snarare än att 

besluten ifrågasätts. Tack vare god planering och framförhållning hamnar affärsområdet 

sällan i resurskonflikter. (Hanna Gothelf, K&P) 

 

Informationen som framställs till prioriteringsgruppen ges framförallt i syfte för IT 

Utveckling att kunna prioritera mellan projekt vid eventuella resurskonflikter. Förslagen 

som går upp i prioriteringsgruppen behöver ingen ytterligare affärsbedömning. Därför 

har nästan väl mycket av informationen till prioriteringsgruppen bäring på affären kring 

projektet. (Hanna Gothelf, K&P) 

 

”Önskvärt vore istället ett tydligare resursperspektiv, där mer information 

gavs till prioriteringsfrågan för IT Utveckling.” (Hanna Gothelf, 2006-04-

05) 
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Kontakter med prioriteringsgruppen sker huvudsakligen genom Projektverktyget. 

Nästan hälften av alla projekt i prioriteringsgruppen kommer från affärsområdet 

Kunderbjudande & Produkter. (Hanna Gothelf, K&P) 

 

Selektering inom Swedbank Markets 

Urvalsprocessen inom affärsområde Swedbank Markets är inte strikt objektivt, ju längre 

fram i tiden projektets fördelar inträffar desto mer subjektivitet tillåts ligga till grund för 

beslutet. Det finns inga formellt fastställda variabler för utvärdering av projekt. För det 

mesta fungerar Johan Engström som första instans för nya projektidéer, merparten av 

idéerna har inte bearbetats innan de tas upp med ansvarig för IT strategin. Swedbank 

Markets har internt skapat en egen prioriteringsgrupp i likhet med den som används för 

större koncernövergripande projekt. Som första led för att en idé ska nå den lokala 

prioriteringsgruppen måste närmsta divisionschef övertygas om att idén är värd att satsa 

på. Detta kan ses som en första utsortering vilken sker ofta på relativt subjektiv basis. 

Divisionscheferna har inga fastställda kriterier som projektidéer måste uppfylla utan det 

är var och ens affärssinne som får ligga till grund för beslutet. Därefter förs idén upp i 

den lokala prioriteringsgruppen på Swedbank Markets för utvärdering tillsammans med 

övriga projektidéer. (Johan Engström, Markets) 

 

Johan Engström skulle inte föredra en mer formaliserad process för bedömning av 

projektidéer under de förutsättningar som råder i nuläget. Dock är det sannolikt att 

behovet skulle växa fram i samband med en eventuell expansion av 

projektverksamheten. Tecken på att en mer formaliserad urvalsprocess för projektidéer 

redan fått fäste inom affärsområdet är den lokala prioriteringsgruppen, vilken är en 

relativt ny företeelse. Tanken är att genom detta forum kunna föra ut riktlinjerna i 

organisationen för att få organisationen mer delaktig, förmedla strategitänkandet samt 

att fånga upp nya idéer. Ansvarig för IT strategin uppdaterar på egen hand den interna 

IT-strategin från CIO och förmedlar den sedan i forumet för ökad förståelse hos 

organisationen. (Johan Engström, Markets) 

 

Standardisering av beslutsunderlaget finns med bankens interna utvecklingsprocess som 

grund, där står vilken typ av underlag som ska finnas för beslut. Exempel på kraven är 

behovsanalyser, förstudier och beslutspunkt. Framtagandet av dessa uppgifter görs för 
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de större projekten inom affärsområdet, vilka sedan ska behandlas i den 

koncernövergripande prioriteringsgruppen, redan innan projekten startas. De interna 

projekten sköts på ett mindre formellt sätt med lägre grad av formalisering (Johan 

Engström, Markets) 

 

Den lokala prioriteringsgruppen på Swedbank Markets träffas för att utvärdera de olika 

projektalternativen. Medlemmarna är framförallt divisionschefer samt IT-ansvarig för 

avdelningen, som även har den övergripande beslutanderätten och ansvaret. 

Projektidéerna ställs mot varandra inom den lokala prioriteringsgruppen på ett mer eller 

mindre organiserat sätt med synpunkter som är mer eller mindre subjektiva/objektiva. 

(Johan Engström, Markets) 

 

”Det är inte en välstrukturerad övning utan sakta men säkert tuggar 

gruppen sig fram till en lösning.” (Johan Engström, 2006-03-14) 

 

Projekt som behandlas under mötena har ofta tidigare presenterats under mer informella 

förhållanden, såsom kortare pratstunder i korridorerna. När de presenteras på 

prioriteringsgruppens möten får de mer formen av en formell bekräftelse. (Johan 

Engström, Markets) 

 

Ingenting släpps upp till den centrala prioriteringsgruppen som inte är väl belyst. 

Idéerna utvärderas framförallt via businesscase. Två huvudsakliga faktorer vägs mot 

varandra:  

i. Vilket projekt ger bäst valuta för pengarna? Det fäller det huvudsakliga 

avgörandet.  

ii. Möjliggör projektet en framtida utveckling? Det kan vara svårt att kvantifiera 

men är en faktor som fortfarande måste tas hänsyn till. På något sätt går det 

alltid att skaffa sig en uppfattning hur mycket framtida steg är värt.  

(Johan Engström, Markets) 

 

4.5.2. Projektsamordning/portföljutvärdering inom Swedbank 

Det finns inget gränsvärde för hur många projekt som kan pågå samtidigt i Swedbank 

idag. Avgörande för portföljens storlek är organisationens resurser och budget, det är 
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framför allt beloppet snarare än antal projekt som begränsar portföljstorleken. I 

dagsläget omfattar den koncerngemensamma projektportföljen, projekt över 500.000 

SEK, ungefär 100 simultana projekt. En naturlig begränsning finns i antalet 

projektledare tillgängliga inom organisationen. Genomströmningen av projekt i 

portföljen är stor, varje månad tillkommer i genomsnitt tio nya projekt samtidigt som 

motsvarande antal försvinner ur portföljen. Den genomsnittliga tiden för ett projekt är 

under ett år och större projekt delas istället ofta upp i etapper om möjligt för bättre 

överskådlighet. De projektidéer som skjuts upp läggs i en kö i prioriteringsgruppen, 

därefter sker prioriteringar i kön efter diskussion i ledningsgruppen med bas i 

affärsmässig bedömning. (Lisa Båtelsson, Projektkontoret, & Bertil Lundberg, CIO) 

 

Samordningen av den befintliga projektportföljen sker i flera dimensioner. Dels genom 

kontroll via projektbeskrivning, därmed är det upp till projektledaren att ha kontroll 

över eventuella beroendevariabler som måste finnas med i projektplaneringen, och dels 

kan större mer komplicerade beroendevariabler leda till att ett enskilt program skapas 

för berörda projekt (något som ökar överskådligheten). (Lisa Båtelsson, 

Projektkontoret, & Bertil Lundberg, CIO) 

 

Projektsamordning/portföljutvärdering inom Verksamhetens Systemstöd 

Hänsyn till resursaspekten inom VSS tas genom diskussioner mellan verksamheten och 

IT Utveckling, är det ett högt prioriterat projekt så ska det ha bemanning medan det för 

lägre prioriterade projekt läggs mindre vikt. Projekt som inte får bemanning ligger 

vilande efter samråd med IT Utveckling. Det kan fördelas resurser från andra projekt 

om det skulle uppstå en lucka men detta är inte en särskilt vanlig situation. (Lisbeth 

Hansson, VSS) 

 

Projektsamordning/portföljutvärdering inom Kunderbjudande & produkter 

För Kunderbjudande & Produkter sker samordning av projekten främst på operativ nivå 

inom affärsområdet. Systemansvarig och projektledare vet vad som är på gång och ser 

till att det inte blir dubbelarbete. Det finns ingen standardiserad process kring detta 

arbete här utan det sker under mer informella former. Projektportföljens 

omsättningshastighet ligger på ca tio projektavslut och påbörjanden per månad, den 

genomsnittlig projektlängd understiger ett år. Totalt håller projektportföljen ungefär 80 
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projekt samtidigt varav ungefär hälften omfattas av prioriteringsgruppens bedömning. 

För att öka överskådligheten inom projektportföljen används Projektverktyget även för 

interna projekt inom affärsområdet. (Hanna Gothelf, K&P) 

 

Den strategiska utvärderingen av projekten sker genom en gruppering av projekten för 

respektive satsningsområde samt för de övriga pågående initiativen, förstudier och 

genomförande. Utvärderingsarbetet sker kontinuerligt, underlag och data hämtas 

huvudsakligen från projektverktyget. (Hanna Gothelf, K&P) 

 

Projektsamordning/portföljutvärdering inom Swedbank Markets 

Då Swedbank Markets har en mycket slimmad organisation är resurser i regel en trång 

sektor för nya projekt. Ansvaret för resurstillgänglighet innehas av linjecheferna för 

respektive avdelning. Den huvudsakliga flaskhalsen är det antal projektledare och 

övriga verksamhetsresurser tillgängliga för projekt samt affärsområdets budget. 

Utvärdering av projektportföljen ur ett resursperspektiv sker främst genom det material 

som tagits fram i förarbetet, där har en noggrann kartläggning kring resursanvändning 

och beroendevariabler gjorts. Överblicken av projektportföljen klaras av främst tack 

vare att storleken på portföljen gör det relativt överskådlig. Hade den varit mer 

omfattande skulle inte samma arbetssätt kunna användas. Överdrag från projektens sida 

beror undantagslöst på att förarbetet var otillräckligt, samtidigt kan inte hur mycket 

resurser som helst läggas på förarbetet. Det blir således en avvägning. I snitt ligger 

projekten i projektportföljen på överdrag vilket innebär att portföljen regelbundet måste 

avsluta ofärdiga projekt. (Johan Engström, Markets) 

 

Arbetet med projektportföljen ses inte som alltför tidskrävande i dagsläget. Det arbete 

som framförallt tar mycket tid i anspråk under rådande förutsättningar är snarare att 

göra förarbeten och kostnadsberäkningar för de olika projekten. Något som främst görs 

efter att beslut kring projektets framtid redan fattats. Dock är detta beslutet fattat givet 

att de förutsättningar som presenterats i idén är hållbara. Att kunna stoppa arbete i ett 

projekt om det upptäcks att kostnaderna skenar är en mycket viktig för att 

projektprocessen ska kunna fungera. (Johan Engström, Markets) 
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IT-planen fastställs årligen och innefattar ungefär 10 mer långsiktiga projekt. Till denna 

kommer alltså även projekt av kortare, mer löpande karaktär, månadsvis. Även denna 

typ av projekt uppgår till i genomsnitt 10. Totalt uppgår följaktligen projektportföljen 

för Swedbank Markets till i snitt 20 simultana projekt. (Johan Engström, Markets) 

 

Projektsamordning/portföljutvärdering inom IT U 

För IT Utvecklings del fås en överblick över projekten i projektkatalogen genom en 

avtalsdatabas där alla pågående uppdrag finns lagrade. Det innefattar inte bara 

utvecklingsprojekt utan även förstudier, utredningar med mera, totalt innebär det cirka 

200 samtidigt pågående uppdrag. I avtalsdatabasen finns alla uppgifter kring de olika 

uppdragen och den uppdateras månatligen med aktuellt utfall för uppdragen. Vid 

avvikelser mot förväntat resultat görs en uppföljning. Sedan en kortare tid arbetar 

Thomas Blomquist med en observationslista för de arbeten som inte motsvarar 

förväntningarna. Avsikten är främst för att kunna hålla vad IT Utveckling lovat i 

uppdragsavtalet, att avbryta projekt görs i respektive affärsområde. IT Utveckling 

försöker hålla en dialog om vad de observerar till affärsområdena för att ge dem 

kontinuerligt underlag. (Thomas Blomquist, IT U) 

 

4.5.3. Resursoptimering inom IT U 

”IT-utveckling är den avdelning som arbetar med 

resursplaneringsaspekten. Resursnivån är aktivt bortvald i projektportföljen 

på affärssidan, men den rangordning som görs av projekten är ett sätt att 

belysa resursproblematiken.” (Bertil Lundberg, 2006-02-23) 

 
Utgångspunkten med arbetet kring optimering av resurser är att det finns arbete för de 

olika leveransområdena inom IT Utveckling men att belastningen förändras efter 

bankens totala efterfrågan. Alla projekt placeras i tillhörande leveransområde beroende 

på dess inriktning. Bemanningen under leveransområdena är flexibel tack vare att 

personalen allokeras från avdelningen för kompetensförsörjning inom IT Utveckling. 

Strävan är dock att försöka återanvända all kunskap som personalen tillgodosett från 

tidigare uppdrag inom ett område, det råder därför en ständig diskussion kring hur starkt 

resurserna ska knytas till de olika leveransområdena. Företrädena med lösningen är att 
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den möjliggör att skala ner och upp omfattningen inom de enskilda leveransområdena 

relativt fort. (Thomas Blomquist, IT U) 

 

IT Utveckling använder inte Projektverktyget internt i dagsläget, framförallt beroende 

på att ett projekt i Projektverktyget ofta delas upp i olika arbetsmoment för IT 

Utveckling. (Thomas Blomquist, IT U) 

 

Köbildningar och flaskhalsar vid de olika aktiviteterna behandlas efter den ranking av 

projektportföljen som gjorts av prioritetsgruppen. Därmed betas eventuella köer av med 

de högst prioriterade projekten först. IT Utveckling eftersträvar att kunna köpa in 

externa resurser om stopp i produktionen uppstår, de långa ledtiderna för att växla 

kompetens på medarbetarna gör att framtida bemanningsplanering har mycket hög 

prioritet. Ibland får icke initierade projekt helt enkelt vänta på grund av resursbrist vid 

vissa aktiviteter, det viktigaste är att försöka hålla vad som lovats för redan startade 

projekt. Arbetet kan sammanfattas som ett trixande och fixande för att få ihop det i fall 

när resurserna inte räcker till, något standardiserat förfarande finns inte. (Thomas 

Blomquist, IT U) 

 

En överblick över resurserna innehas framförallt av avdelningen för 

Kompetensförsörjning, de har kontroll över det totala resursnyttjandet inom IT 

Utveckling och ser till att placera lediga resurser på rätt uppdrag. Kompetensförsörjning 

producerar ett underlag till varje månadsmöte i prioritetsgruppen för hur 

resurssituationen ser ut 3 månader fram i tiden. Underlaget är på en relativt 

övergripande nivå så det duger inte för att hantera den dagliga verksamheten men 

fungera för att ge signaler och visa tendenser. Kontinuerligt sker dessutom diskussioner 

med resursperspektiv på ledningsnivå mellan de olika leveransområdena, vilka har god 

överblick över vad som kan åstadkommas. Leveransområdesledningen utgörs av 

leveransansvarig, arkitekt, bemanningsansvarig. (Thomas Blomquist, IT U) 

 

För optimering av tillgängliga resurser försöker IT Utveckling hantera snarare än 

planera kring hur situationen ska lösas. Thomas Blomquist är av uppfattningen att det 

inte finns en universell modell för att hantera problemet. Istället behandlas 

resurssituationen framförallt genom att avdelningen för Systemstöd håller ordning på 
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vad de anställda gör, där finns en schemaläggning av resurser för viss tid framåt. 

Schemaläggningen kräver av projektledarna att de vet vilka resurser som kommer att 

behövas framöver för att möjliggöra att så bra resursplaner som möjligt kan utarbetas. 

Resursanspråk är framförallt intressanta ur ett kortare perspektiv, upp till kvartalsbasis, 

planering längre fram i tiden får en alltför stor felmarginal. (Thomas Blomquist, IT U) 

 

Nyttjandegraden av resurserna är svårt att hålla jämn för alla resurser inom 

organisationen. Utgångspunkten skulle i så fall behöva vara ett resurstänkande istället 

för affärstänkande vilket knappast ses som önskvärt. De flesta anställda ägnar sig åt 

flera simultana uppdrag för att hålla uppe beläggningsgraden. Även om det kanske inte 

är det mest optimala för det enskilda projektet skapar det samtidigt rimlig nivå för IT 

Utvecklings totala belastning. Målet att använda 80 % egna resurser och 20 % externa 

konsulter har framförallt grund i egen erfarenhet hos ledningen, omfattningen av 

konsulter vid det valda intervallet gör det lätt att skala upp/ner verksamheten efter 

behov. (Thomas Blomquist, IT U) 

 

IT organisationens totala kompetensprofil kartläggs genom operativa handlingsplaner 

kopplat till respektive systemområde. Dessa handlingsplaner ligger till grund när den 

framtida strategin inom verksamheten läggs upp. Kompetensprofilerna finns samlade i 

en databas och det är ett kontinuerligt arbete att hålla den uppdaterad. (Thomas 

Blomquist, IT U) 

 

Leveransområdena samarbetar med Kompetensförsörjning gällande resursfördelningen 

på projekten, men skulle gärna se ett närmare samarbete på ledningsnivå för att få bättre 

överblick över den framtida resurstillgången. Leveransområdet tar del av 

schemaläggningen kring resurser som finns hos kompetensförsörjningen (skickas ut via 

Affärer & Leverans controller). Det finns ett visst slack eller buffert i alla avtalsförslag 

gentemot verksamheten, ungefär 10-15 %. (Eva Strömfelt, IT U) 

 

”Samarbetet med övriga leveransområden kan bli bättre, framförallt saknas 

möjligheten att ta del av övergripande projektstrategier och strategiskt 

fokus för övriga leveransområden. Det skulle bland annat kunna underlätta 
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resursplanering samordning mellan projekten samt undvika dubbelarbete.” 

(Eva Strömfelt, 2006-04-07) 

 

Omprioriteringar mellan projekt är problematiskt för medarbetarna. Det är bra att ha 

prioriteringsgruppens rankinglista som underlag gentemot affärsområdet vilket ger en 

ökad förståelse för situationen. Prioriteringslistan fungerar som huvudsakligt argument 

vid konfliktsituationer, underlättar förklaringar och ger motiven till omprioriteringarna 

gentemot beställarsidan. I dagsläget finns inte någon utvecklad standardiserad lösning 

kring köproblematiken som kan uppstå hos vissa attraktiva resurser. (Eva Strömfelt, IT 

U) 

 

Beroendet av nyckelpersoner är ett problem, resurserna i organisationen är olika 

attraktiva ur projektperspektivet. Det är viktigt att fördela de mest attraktiva 

kompetenserna över flera projekt samt att försöka få till stånd en kompetensöverföring 

från dessa till övriga medarbetare, exempelvis genom mentorskap eller genom en roll 

som bollplank. En kartläggning kring vilka nyckelkompetenserna är har gjorts. För 

respektive nyckelperson finns en plan på hur komma ur detta beroende. Ansvarig för 

planen är respektive medarbetares kompetenschef i samarbete med leveransansvarig. 

Att de enskilda projekten inte alltid får ta del av de resurser de önskar kan vara negativt 

i det mindre perspektivet men fördelaktigt för organisationen som helhet. (Eva 

Strömfelt, IT U) 

 

4.5.4. Resurproblematiken ur ett affärsområdes synsätt 

Resursproblem bör huvudsakligen lösas innan uppstart av projekt skett, det är 

fördelaktigare att skjuta upp genomförandet av ett projekt än att få problem under ett 

projekts gång. Rankingen av projekten gör att det kan uppstå komplikationer i och med 

att projekt omprioriteras och därmed kan få sämre förutsättningar för resurser. 

Omprioritering är följaktligen på gott och ont, det är nödvändigt arbete men ställer 

samtidigt till problem för projekt som prioriteras ned. Det är viktigt för projektets 

effektivitet att resurserna är säkrade vid uppstart. (Hanna Gothelf, K&P) 

 

Stora projekt har tidigare medfört att vissa resurser varit en trång sektor. En sådan 

situation är hanterbar om kapacitetsbristen uppkommer innan projektet organiserats, 
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men det är besvärligt om projektet är i ett senare skede. Dock är nämnda typ av 

situationer inte ett utbrett problem i dagsläget inom organisationen. (Hanna Gothelf, 

K&P) 

 

4.5.5. Uppföljning/utvärdering 

I samband med portföljrevideringen görs en ranking av projekten där två projekt ställs 

mot varandra slumpvis, varefter de jämförs mot varandra på ett antal punkter enligt en 

matematisk modell. IT Utveckling använder rankingen till att sätta resurser efter de 

enskilda projektens prioritet. Även projekt som hamnar långt ner i rankinger kan få 

resurser så länge det inte står i strid med ett högre rankat (det vill säga mer prioriterat) 

projekt. Myndighetstvingande och nästan färdiga projekt undantas från 

rankingproceduren vilket innebär att cirka hälften av alla projekt i projektportföljen 

ingår i den nya rankingproceduren. IT Utveckling är den avdelning som huvudsakligen 

arbetar med resursplaneringsaspekten. (Lisa Båtelsson, Projektkontoret, & Bertil 

Lundberg, CIO) 

 

För projekt som förbrukar sin budget görs en löpande uppföljning kring 

övertrasseringen genom regelbunden rapportering. Schemalagda 

projektportföljsrevideringar görs 3 gånger per år med utvärdering kring arbetet som 

gjorts och budget som använts. Businesscaset är normalt låst under projektet men 

förändringar medges under en begränsad tid i samband med portföljrevideringarna och 

därefter görs en ny genomgång av prioriteringsgruppen. (Lisa Båtelsson, 

Projektkontoret, & Bertil Lundberg, CIO) 
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5. Analys 
I följande kapitel kommer projektinitieringsprocessen att analyseras ur vårt perspektiv. 

Grunden till vår analys av vilka områden i projektselekteringsprocessen som är att 

anses som viktiga ligger i såväl den teoretiska referensramen som i det empiriska 

materialet.  

 

 
 

I den empiriska studien av Swedbank har vi observerat områden vilka hanteras på bra 

sätt och områden som i vår mening inte hanteras optimalt. Med hjälp av den teoretiska 

referensramen har vi istället identifierat alternativa förhållningssätt att hantera 

problemen.  Vi har ur resonemanget identifierat generella ämnesområden lämpliga att 

bruka i ett verktyg att använda som beslutsunderlag i urvalssituationen. Givet 

användandet av ett dylikt verktyg sammanställs även dess förväntade effekter för 

organisationen.  

5.1. Projektinitieringsprocessen 

5.1.1. Idé- & förslagsfasen 

Strategins utformning 

Söderlund (2005) framhäver att organisationens totala strategi påverkas av de val av 

projekt som görs. Vi ser i fallstudien att idéer kring projekt kan födas från olika håll, 

externa såväl som interna. Strategiformulering är av den anledningen en process som 

därför kanske inte alltid är enkel, eller ens görlig, att styra. Det finns hela tiden 

”krypskyttar” som Johan Engström (S M) så träffande uttryckte det. 

 

Projektutvärdering 

Fas

Aktivitet

Idé 

Idéselektering 

Förslag

Förslagsselektering Implementerings
beslut 

Implementering

Projekt

Uppföljning

Utfasning/ 
Avslut 

Projektinitieringsprocessen Projektets löptid

Källa: Egen Modell 
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En viktig aspekt att ta i beaktning i det empiriska materialet är att det råder en skillnad 

mellan de olika typer av strategi som behandlas, affärsmässig strategi och 

plattformsmässig strategi. Den tydligaste skillnaden framkommer efter kontakten med 

affärsområde Kunderbjudande & Produkter och deras strategiförmedling, de 

affärsmässiga kraven kommer från verksamheten medan plattformsstrategiska 

strategikrav förmedlas top-down från CIO. En förmedling av strategi från en högre 

hierarki inom organisationen är förenligt med Johnson & Scholes (2002) 

designperspektiv. Den affärsmässiga strategin inom Kunderbjudande & Produkter 

baseras mycket på en god kundförankring och där återfinns istället ett starkt 

marknadsperspektiv. Här gör vi en direkt jämförelse med Johnson & Scholes (2002) 

tankar kring idéperspektivet som grund för en organisations strategiutformning. 

 

Den plattformsmässiga strategiförmedlingen inom Swedbank är i våra ögon en mer 

genomarbetad process med en tydligare formalisering av förmedlingen jämfört med 

arbetsgången med de mer affärsmässiga strategin. 

 

Inom Verksamhetens Systemstöd verkar istället förhållningssättet vara mer av top-

down-karraktär även vad gäller den affärsmässiga strategiförmedlingen vilket 

ytterligare underbygger vår åsikt om att det inom koncernen inte finns ett enhetligt 

förhållningssätt för affärsmässig strategiförmedling. 

 

Ett enhetligt 

förhållningssätt behöver i 

vår syn inte samtidigt 

innebära en fast hållning 

gentemot antingen design 

eller idéperspektiv utan 

kan istället lika gärna 

motsvara det 

förhållningssätt 

innebärande en 

interaktion av de bägge tillvägagångssätten, att likna med Eskerods (1996) resonemang 

kring växelverkan. De båda perspektiven påverkar varandra, något som visualiseras i 

Figur 8 Strategiutformning 
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figur 8. Det är viktigt att vara medveten om vilket förhållningssätt gentemot 

strategiutformning en organisation har, för att därigenom kunna anpassa styrningen. 

 

Strategiska målsättningars överensstämmighet  

När den strategiska inriktningen ska förmedlas top-down måste den idécensor 

Söderlund (2005) talar om veta vad som förväntas för att kunna avgöra huruvida en idé 

ligger i linje med organisationens övergripande strategi. De riktlinjer som idécensorn 

fastställer bör byggas på den företagsövergripande strategin nedbruten i mer konkreta 

handlingsstrategier, en aktivitet vilken i Archer & Ghasemzadehs (1999) process 

motsvaras av begreppet förgallring. Vi har sett att det inom Swedbank finns personer 

som till stor del styr inriktningen på de projektidéer som presenteras, ett exempel är det 

korridorprat som finns inom Swedbank Markets och som är första utvärdering för nya 

idéer inom affärsområdet. Det finns här en möjlighet att ge idécensorers riktlinjer en 

tydlig koppling till den organisationsövergripande strategin. Den strategi som förmedlas 

av idécensorn bör i vår mening motsvara samma förväntade konkreta 

handlingsstrategier som återfinns även i förslagsselekteringen.  

 

 

Vi identifierar i Swedbank att 

vissa problem framhävs med 

”snuttifiering”, vissa projekt 

kan vara svåra att relatera till 

den organisationsövergripande 

strategin. Organisationen måste 

verka för att bryta ner strategier 

i konkreta variabler på lägre 

hierarkiska nivåer. Då kan en 

tydligare koppling till den 

övergripande strategin göras i 

och med att alla konkreta 

handlingsstrategier även härleds tillbaka till den organisationsövergripande strategin. 

Det strategiska bidraget för projektet kan därmed kopplas till närmsta övergripande 

strategi. Kopplingen kan göras av såväl idécensor som idébärare men det ska alltid gå 

Figur 9 Konkretisering av strategi 
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att härleda ett projekt uppåt i strategipyramiden. Därmed kan även indelning och 

kategorisering av projektförslagen göras på olika strateginivåer, dels affärsområdesnivå 

men även mindre undernivåer.  

 

Genom att en tydlig koppling till den organisationsövergripande strategin finns i 

projektets målsättning borde det även i vår mening minska risken att projekt misslyckas 

på grund av otillräcklig målbeskrivning, ett problem Norrie & Walker (2004) 

presenterar. Det skulle även leda till att lojaliteten för projektet samtidigt innefattar en 

lojalitet mot organisationen. 

 

Verka för kreativitet 

Grundläggande för en projektinitieringsprocess är att den uppmuntrar till kreativitet och 

inspirerar aktörerna i organisationen att utveckla den befintliga verksamheten genom 

nya idéer. Att ha en väl fungerande projektgenerering är enligt Söderlund (2005) en 

mycket viktig del av projektkompetensen. Utifrån det resonemanget drar vi slutsatsen 

att en organisation har en viktig uppgift i att uppmuntra projektgenerering, för att på så 

sätt kunna säkerställa första steget i projektkompetensen.  

 
Som Nohira & Gulati (1996) visar i sin artikel finns stor vinning i att inspirera 

organisationen mot innovationsskap. En process som inte kräver att idéerna uppfyller 

strikta kriterier innebär istället att organisationen kan pröva sig fram mot vad som kan 

vara en bra idé. Samtidigt menar de att det inte kan motiveras ur vare sig ett 

effektivitets- eller innovationsperspektiv att låta idéer utvecklas helt fritt. Det krävs en 

balans mellan innovation och hårdhet i styrningen för att skapa tillräckligt utrymme för 

kreativitet men samtidigt uppnå effektivitet i organisationsstyrningen, en avvägning 

som varje enskild organisation med fördel gör utifrån sina unika förutsättningar. I vår 

empiriska studie finner vi inget belägg för ett explicit förhållningssätt till val av hårdhet 

i styrningen återgivet i projektselekteringsprocessen. Det utesluter inte att detta område 

behandlas genom ett mer informellt arbetssätt, men det kan här inte fastställas vilka 

övervägningar som ligger till grund för valet. Däremot finner vi exempelvis att vissa 

avvägningar gjorts med motivering i god kundförankring inom affärsområde 

Kunderbjudande & Produkter, vilket torde bekräfta att problematiken behandlats. 

Slutsatsen av denna diskussion blir alltså att samtidigt som en organisation ska 
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säkerställa att strategierna förmedlas ut på ett tydligt sätt är det även avgörande att inte 

strategierna preciseras för snävt så att kreativiteten därmed kvävs.  

 

Vi menar att det inte går att använda sig av ett verktyg som styr hur idéer skall 

tillkomma i en organisation, men däremot vad idéerna skall sträva mot att uppnå genom 

ett mer eller mindre formaliserat tillvägagångssätt. De strategiska aspekterna spelar här 

en viktig roll i att förmedla och skapa en förståelse kring den lokala målsättningen.  

 

5.1.2. Idé- & förslagsselektering 

Fastställa ekonomisk påverkan 

Inom Swedbank framhävs återkommande businesscaset och affärsnyttan som den 

huvudsakliga bedömningsgrunden vid selektering av projektförslag. Den ekonomiska 

påverkan och nyttan av projekt är grundläggande för en organisation vid bedömning av 

projektförslag. För en vinstgenererande organisation motsvarar detta även det 

huvudsakliga syftet med hela verksamheten, inte bara med projekten. Därför ser vi det 

som en självklarhet att fastställa den ekonomiska påverkan vid selektering mellan olika 

projektförslag.  

 

Det finns en mängd olika sätt att fastställa ekonomisk påverkan av ett projekt, 

exempelvis genom användning av IRR eller EVA. Vilken metodik som är lämpligast att 

använda i en viss given situation är högst individuellt för organisationen och ligger 

utanför ramen för denna studie.  

 

Klargöra resursmässiga förhållanden och optimera resursanvändningen 

Då det i en organisation finns begränsat med resurser kommer vissa resurser att bli 

kritiska. Kring intervjuerna med Swedbank har det från såväl affärsområdes- som 

leveransområdeshåll framkommit att det saknas ett resursmässigt perspektiv i tillägg till 

den information som idag krävs. Information som idag är mycket fokuserad på själva 

affären. Istället tilldelas resurser endast på affärsmässiga grunder och inte ur ett 

resursmässigt optimeringshänseende.  

 

Anledningen till varför Swedbank valt detta tillvägagångssätt torde enligt oss vara att 

resurserna skall kunna prioriteras mellan olika projekt, inte att resurserna skall användas 
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optimalt. Det motiveras även av Bertil Lundberg som säger att IT utveckling arbetar 

med resursplaneringsaspekten och att resursnivån därmed aktivt är bortvald ur 

projektportföljsnivån. Innan ett projektförslag kommer till selektering skall det ha 

stämts av med IT utveckling.  

 

Ett sätt att hantera bristande kapacitet som ligger nära Swedbanks förhållningssätt är 

likt Payne (1995) att använda sig av en resurskoordinator som styr resursallokeringen 

till projekt vilket även styr möjligheten att åta sig nya projekt. IT Utvecklings roll liknar 

alltså Paynes (1995) resurskoordinator när de innan prioriteringsgruppens beslut ger 

projektförslag dess resursmässiga förutsättningar. 

 

Ett alternativt förhållningssätt till använda sig av en resurskoordinator skulle istället 

kunna vara att hantera resursaspekten i själva selekteringsprocessen och där utarbeta en 

metodik för att hantera resursallokerings- och optimeringsaspekten. I stora 

multiprojektsorganisationer kan det vara en mängd olika projekt som löper samtidigt 

och många organisationer har modeller för att hantera köbildning och resursmässiga 

flaskhalsar på ett effektivt sätt. Vår teoretiska referensram, Cohen et. al. (2004) och 

Anavi-Isakow & Golany (2003), visar med all tydlighet fördelen med att använda 

sådana modeller framför ad hoc lösningar. Trots att det kan vara svårt att hitta en väl 

fungerande optimeringsmodell, många verktyg kan upplevas som svårhanterliga och 

komplexa, menar vi att organisationer på något formaliserat sätt bör hantera 

resursaspekten. 

  

Vårt förslag blir därför att dra fördel av den information som 

projektsamordningsmodeller ger även i beslutsunderlaget. Beslutsfattaren kring 

projektportföljen kan därigenom göra de rätta inbördes prioriteringarna mellan 

projektförslaget och befintliga projekt istället för att dessa beslut fattas av en 

resurskoordinator. Resurskoordinatorn torde rimligen inte kunna fatta sina beslut på 

samma affärsmässiga grunder eftersom de inte har tillgång till samma affärsmässiga 

beslutsunderlag. Exempel på tillämplig modell för framtagande av resursmässiga 

beslutsunderlag ges av bland andra Ghasemzadeh et. al. (1999), vilken inbegriper såväl 

resursbegränsningar och beroendeförhållanden.  
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Dra nytta av samordning av projekten  

En multiprojektorganisation består i huvudsak av de projekt som den driver. Därför är 

det av stor vikt att portföljen av projekt bildar den helhet som eftersträvas. Görs 

likheten med kinesiska muren innebär det att varje projekt bidrar med en viss del till 

helheten men också att det inte är av värde att ha ett projekt som tillför samma sak – det 

är onödigt att ha två stenar för en och samma plats i muren. Därför är det viktigt att en 

multiprojektorganisation balanserar sin projektportfölj. Har organisationen översikt 

kring projektportföljen kan det med fördel tas tillvara att redan i ett beslutstillfälle 

utvärdera ett förslags faktiska nytta för portföljen, finns redan initierade projekt som 

arbetar med det föreslagna området?  

 

Swedbank hanterar problematiken med likartade projekt på informell väg, främst 

genom ett starkt nätverk mellan organisationens olika funktioner. Vi ser en huvudsaklig 

fara i användandet av ett informellt tillvägagångssätt; risken finns alltid att viss 

information slinker igenom nätverkets kanaler utan att beaktas. Användandet av ett 

gemensamt projektverktyg för alla faser inom organisationen möjliggör enligt oss en 

bättre översikt och ökad förståelse för projektportföljen inom de olika 

verksamhetsgrenarna. En organisation bör i vår mening hantera sin projektportfölj och 

använda verktyget för projektselektering även för att kommunicera ut den befintliga 

projektportföljen, därigenom torde all information kring projektportföljen tas med i 

beräkning för nya projektförslag. Genomgående bör alltså hela organisationen använda 

verktyget för att på så sätt i ett tidigt stadium kunna indikera en projektidés lämplighet i 

projektportföljen. 

5.2. Projektselekteringsverktyg 

Ett projektförslag skall när det kommer upp till beslut utöver beskrivningen av projektet 

i sig vad gäller tidsåtgång och målgrupp, variabler som vi anser som givna, fokusera 

och beskrivas i följande verktyg. 
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Figur 10 Projektselekteringsverktyg 

 
 

Verktyget som ovan presenterats får av varje enskild användare fyllas med relevanta 

kriterier för den aktuella organisationen. Då vi inte kan säga att vissa kriterier är 

generellt tillämpliga väljer vi att inte fastslå vilka kriterier som vårt verktyg skall 

innehålla. Istället menar vi på att bidraget ligger i att peka på de kategorier vilka 

användaren bör ha för beslutsinformation och kriterier inom för att beslutsprocessen 

skall vara effektiv. Nämnvärt är att vi menar att det skall finnas en riskbedömning till 

beskrivningen av projektförslaget i varje kategori, en riskbedömning som sedan 

beslutsfattaren kan använda för att balansera portföljens totala risk.   

5.2.1. Diskussion kring verktygets användning och kritiska områden 

Kategorisera projekttyper 

Verktyget kan, i vår mening, till att börja med användas för att kategorisera olika 

projekttyper i organisationen och således kategorisera de olika projektförslagen. Genom 

att en kategorisering finns kan också verktygets kriterier utformas så att de bättre 

överensstämmer med projektkategorin och därigenom erhålls en bättre exakthet i 

urvalsprocessen. Teoretiskt sett finns det många olika metoder att göra denna 

kategorisering, exempelvis Dahlgren & Söderlund (2003). Payne & Turner (1999) visar 
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att en standardiserad styrning för samtliga projekt ökar risken för misslyckanden. Detta 

torde även vara fallet i ett projektselekteringsverktyg och en mer förslagsspecifik 

utformning av beslutsunderlaget skapar bättre grunder för beslutet vilket minskar risken 

för misslyckade projekt. Även inom Swedbank uttrycks önskemålet att en 

kategorisering kring projekten skulle bidra till bättre överskådlighet. 

 

Utvärdering och rangordning vid multipla projektförslag 

När projektförslagen lagts in i projektverktyget och där specificerat sina egenskaper 

enligt kriterierna inom varje enskild kategori kommer beslutsfattaren att ha ett 

beslutsunderlag som är likvärdiga för samtliga förslag uppe för granskning. Detta är 

något som ger en konsekvent process och samtidigt undviker risk för politiskt spel och 

övertalningstekniker. I detta stadium kan även ett urval av projekten göras på basis av 

de uppgifter som registrerats. Därefter krävs rangordning mellan förslagen för att 

fastställa deras unika företräden. För en multiprojektorganisation är det avgörande att 

ett projektförslag värderas efter dess inverkan för organisationen och på den befintliga 

projektportföljen.   

 

Inom Swedbank har en rangordning av projekten i projektportföljen valts med grund i 

parvisa jämförelser. Där ställs projekten mot varandra och prioriteringsgruppens 

medlemmar bedömer sedan vilket som har den största affärsnyttan. För 

urvalsunderlaget används dock inte denna rangordning, utan alla projekt som 

behandlats av respektive affärsområde och återfinns beskrivna i projektverktyget tas 

upp för bedömning. 

 

Vilken urvals-/rangordningsmodell som är att föredra beror till stor del på det 

tillgängliga underlaget kring projektförslaget samt vilken typ av urval som avses göras. 

Önskar organisationen minimera beslutsunderlaget till ett förbestämt antal förslag är en 

parvis jämförelse att föredra. Skall beslutsunderlaget istället innefatta alla förslag som 

uppfyller vissa förbestämda grundkriterier bör istället ett gallrings-/sållningsförfarande 

användas. Beroende på situation och underlag kommer alltså valet av 

utvärderingsmetodik att variera, en organisation bör överväga syftet med urvalet och 

välja metod därefter.  
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Ett underlag till stor del baserat på kvantifierbara bedömningsgrunder kan med fördel 

enligt oss använda ett enklare gallrings-/sållningsförfarande mot en gemensam 

referensskala, exempelvis de metoder Ulrich & Eppinger (1995) eller Archer & 

Ghasemzadeh (1999) presenterar. Vid underlag av mjukare karaktär, vilket inte alltid 

lätt kan kvantifieras eller mätas, är istället urvalsmodeller baserade på vägd 

poängbedömning eller interna jämförelser att föredra. Exempel på det förstnämnda 

presenteras av bland annat Raz (1997), Melone & Wharton (1984) och Shoval & Lugasi 

(1988) medan jämförandemodeller introduceras av bland annat Pugh (1991) och Saaty 

(1980). Teknikerna kan användas även i rangordningssyfte. Det kräver för en 

fullständig rangordning av projektförslagen då mer omfattande beräkningar för 

modeller av typen parvisa jämförelser, medan modeller baserade på ett gallrings-

/sållningsförfarande mot en gemensam referensskala är av mindre komplicerad 

karaktär. 

 

Projektförslags målsättning 

Verktyget sätter, genom att det innehåller beslutskriterier, målet och syftet för projektet 

när det startas. Således skall uppföljning och utvärdering av projektet ske med grund i 

den i verktyget specificerade målsättningen. Om så görs undviks en situation där 

projekten inte vet vilket syftet och målet är och utvärderingen sker på samma premisser 

som styrningen av projektet sker mot. Det är av stor vikt att utvärderingen sker med bas 

i urvalsverktygets kriterier, genom att målen specificeras vid urvalet måste också 

utvärderingen av projektet ske med bas i samma kriterier för att projektet skall uppfatta 

vilka förväntningar som finns. Dock skall man vid en utvärdering förstå att ett projekt 

kan anses som lyckat trots att det inte uppfyllt vissa funktionella eller finansiella 

aspekter, i likhet med Pintos (1998) resonemang, återberättad av Berggren (2001).  

 

Beteendeeffekter relaterade till användandet av projektselekteringsverktyg 

Ett verktyg kan trots att det är syftat att styra projektinitieringsprocessen i positiv 

bemärkelse i likhet med Merchant & Van Der Stedes (2003) resonemang även innebära 

negativa beteendeeffekter. Ligger exempelvis för mycket fokus i verktyget till 

kortsiktiga mål finns även risken att projekten präglas av kortsiktigt tänkande. Vidare är 

det viktigt att kategorierna i verktyget är väl genomarbetade och förankrade i 

organisationens förutsättningar så att inte projekt som initieras görs så på felaktiga 
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grunder, trots att beslutet i sig är korrekt taget givet de kriterier som finns. Något som 

här måste poängteras är den tendens en verksamhet kan ha att fokusera till att uppfylla 

kriterierna snarare än att se till syftet med projektet. Genom att tydligt specificera den 

strategiska nyttan i verktyget ges goda förutsättningar för att bibehålla projektets 

erforderliga fokus på det större perspektivet.  

 

Personer i beslutsfattande position måste vara observant på att tröskelnivåer för 

kriterierna i verktyget kan leda till att information manipuleras och förvrängs. För att 

undvika detta är en uppföljning av projektens ursprungliga utlovade effekter jämfört 

med faktiskt utfall nödvändigt, ett tillvägagångssätt som även genomgående används av 

Swedbank genom återkoppling via bland annat balanserade styrkort och samtidigt 

baserar budgetdiskussioner på det beslutsunderlag som gavs till projektförslagen. 

 

Anpassning av styrningen för praktisk användning 

Swedbank har idag utvecklat ett verktyg som för Prioriteringsgruppen ger 

beslutsunderlag för projektförslag. Samtidigt sätter flera av affärsområdena sin tilltro 

till andra metoder än detta verktyg vid de mindre affärsområdesinterna besluten. Vi 

menar att om ett verktyg ska kunna bidra till mer än enbart beslutsunderlaget och fullt 

ut kunna skapa styreffekter inom organisationen så måste modellen användas 

genomgående på samtliga hierarkiska nivåer.  

 

Ett införande av ett verktyg fullt ut ger en mer formaliserad och konsekvent process för 

organisationen som helhet. Argument kring svårigheten att utarbeta nya rutiner kan i 

vår mening ses som ett övergående problem i samband med att det nya arbetssättet bli 

accepterat och ”sätter sig” i organisationen. Motargumentet, att med ett enhetligt 

verktyg undviks gränssnittsöverskridande kommunikation och en bättre överskådlighet 

skapas, överväger enligt oss klart nackdelarna. 

 

Genom att ett verktyg som vi nämnt används får organisationen en aktivitetsstyrning då 

detta är en form av pre-action review, presenterad av Merchant & Van Der Stede 

(2003). I och med att ingen får initiera ett projekt utan godkännande med grund i 

verktyget kommer organisationen att styras mot de kategorier och variabler som 

verktyget innehåller. Att det dessutom med fördel kan införas olika beslutsnivåer i en 
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organisation, något vi sett hos Swedbank, innebär att besluten tas på adekvat nivå. Stora 

projektförslag med en stor inverkan för organisationen som helhet beslutas högt upp i 

organisationen, även detta en typ av aktivitetsstyrning.   

 

5.3. Effekter av användningen ett projektselekteringsverktyg 

5.3.1. Effektiviteten 

Effektiviteten i beslutsprocessen kommer att öka då beslutsunderlaget och 

beslutsprocessen blir mer standardiserad. Verktyget säkerställer att underlag till 

urvalsbeslutet innefattar de fastställda variablerna och gallrar därmed bort förslag som 

inte klarar att beskriva förslaget ur såväl strategisk koppling, ekonomisk påverkan samt 

resursmässiga anspråk. Antalet projektförslag att ta ställning till minskar till endast de 

för organisationen relevanta, således minskar tiden som en beslutsfattare måste avdela 

för att sätta sig in i varje enskilt projektförslag.  

 

Dessutom integreras den resursmässiga aspekten tydligt i urvalsunderlaget och blir 

därmed bättre sammanbunden med urvalsbeslutet, vilket enligt oss på ett effektivt sätt 

förankrar projektets framtida resursanspråk i organisationen. 

 

5.3.2. Konsekvensen 

Konsekvensen i beslutsprocessen ökar då möjligheterna till ad-hoc agerande, politiskt 

spel och nepotism minimeras. Verktyget medför att samtliga projektförslag utvärderas 

efter samma kriterier. Konsekvensen i besluten kommer således att öka då inte 

ogrundade beslut kan tas. Som Payne (1995) nämner kan storleken på projekt dessutom 

medföra att stora projekt ställs framför mindre utan hänsyn till affärsnyttan. Genom att 

ha en standardiserad process som lyfter fram affärsnyttan bör beslutsfattarens tendens 

att välja stora framför små projekt, i de fall de kan anses som viktigare, minimeras.  

5.3.3. Transparens 

Fördelen med att konsekvensen i projektselekteringsprocessen ökar är att 

organisationen på ett bättre sätt förstår vad som krävs av förslagen. Därigenom kommer 

de att veta vad som är önskvärt vilket kommer att rikta förslagsgenereringen då 
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organisationen lär sig vad som önskas eftersom resursallokeringen går till de förslagen. 

Denna form av styrning är ett effektivt sätt att få organisationen att uppnå önskade 

handlingssätt. Samtidigt skall verktyget vara synligt för organisationen för att på sätt få 

den förståelse för selekteringsprocessen som är så viktig. Om verktyget inte är synligt 

vet inte organisationen efter vilka premisser ett förslag accepteras eller ratas, något som 

kan göra den mindre motiverad att generera nya idéer, vilket i sig skadar 

organisationens konkurrenskraft. 

5.3.4. Kommentarer 

De effekter och fördelar som tagits upp här har gjorts så isolerat. Men eftersom de 

påverkar varandra och exempelvis en ökad standardisering i strävan att få en högre 

tidseffektivitet minskar samtidigt kreativiteten vilket skulle kunna ses som en negativ 

styreffekt i en organisation som har utvecklingsprojekt. Därför kan det vara av vikt att 

göra en avvägning hur effektiv själva beslutssituationen skall vara och hur styrd 

idégenereringen således blir. Konsekvens i besluten uppnås så länge förslag ställs mot 

varandra under samma förutsättningar, dock är det lättare att återfå högre konsekvens i 

processen med ett mer standardiserat underlag. Transparensen kan vara hög så länge 

verktyget är synligt och används genom hela organisationen, oavsett hur standardiserad 

informationen skall vara (givet att beslut inte sker på andra grunder än efter 

informationen som finns i verktyget)   

 

5.4. Avslutande diskussion 

Vi har i denna studie fokuserat på den tidiga fasen av Söderlunds (2005) 

projektkompetens, alltså projektinitieringsprocessen. För att på bästa sätt kunna få 

utväxling på organisationens kärnkompetens har vi skapat ett verktyg som effektiviserar 

hanteringen av de förslag som läggs fram och samtidigt förmedlar vilka kriterier som är 

av vikt för organisationen. Vi har fokuserat på ett projektförslags effekter, inte hur 

projekt organiseras eller leds.   

 

Givetvis handlar projektkompetensen också om vidare aktiviteter som också de är 

avgörande för hur projektkompetent ett företag är. Vi menar dock att en användning av 

ett verktyg som vårt ökar möjligheten till att projektkompetensen förbättras och 
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förbättrar således i likhet med Söderlunds (2005) resonemang en organisations 

konkurrenskraft.  

Figur 11 Studiens fokus och förmodade förbättringsbidrag 

 
 

5.5. Förslag på framtida studier 

Huruvida den föreslagna processöversikten och verktyget vid användning faktiskt 

innebär effektivisering, transparens, konsekvens, eller ökad konkurrenskraft är en fråga 

som av naturliga skäl endast kan besvaras när verktyget använts i praktiken och 

utvärderats. Vi ser det som ett mycket intressant framtida forskningsområde.  
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6. Slutsatser 
Vi har i denna studie tittat på en organisations projektinitieringsprocess, det vill säga 

processen fram till dess att ett projekt implementeras. Studien har identifierat ett antal 

områden som är av vikt för att en organisation skall ha ett väl fungerande första steg i 

Söderlunds (2005) projektkompetens.  

 

 För att fastställa hur en organisation bäst förmedlar sin strategi i organisationen 

måste det först klargöras hur strategin uppstår. Antingen kan den uppstå ur ett 

bottom-up perspektiv där organisationen formas av de idéer som uppstår långt ut 

i organisationen. Alternativt kan strategin utformas från ledningshåll och 

kommuniceras ut till organisationen top-down.  

 

 Det är avgörande att de strategier som förmedlas från ledningshåll bryts ner till 

verksamhetsstrategier och konkreta handlingsplaner för att organisationen 

därigenom skall få konkreta mål att sträva efter.  

 

 En organisation bör verka för en kreativ miljö men samtidigt ge riktlinjer att 

sträva mot så att inte kreativiteten blir alltför ostrukturerad. Att inte försöka 

styra hur idéer tillkommer utan snarare vilken inriktning de har är i vår mening 

en lösning på denna problematik. 

 

 För selektering av idéer och förslag har denna studie utarbetat en generell grund 

för ett verktyg med syfte att styra processen. De tre områdena utöver den 

strategiska aspekten som studien identifierat som viktiga är ett projektförslags 

ekonomiska påverkan för organisationen, den resursmässiga påverkan samt 

projektets inverkan för projektportföljen.  

 

 Underlaget till verktyget fås genom användning av informationen i 

organisationers verktyg för resursstyrning och projektportföljoptimering. 

Organisationer som inte aktivt arbetar med resursoptimering och 

projektsamordning bör i vår mening, med stöd av forskningslitteraturen inom 

området, starkt överväga en formaliserad process däromkring.  
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 Tillsammans bildar ovan nämnda verktyg ett beslutsunderlag för att användning 

i urvalsprocessen kring projektförslag. Vidare medför det även en möjligheter 

till kategorisering och inbördes rangordning mellan projektförslagen. Verktyget 

kan medföra vissa beteendeeffekter vilka bör tas i beaktning. 

 

 Genom att använda verktyget kommer de förslag uppe för beslut att vara väl 

beskrivna. En användning av verktyget bör således även fungera som en sållning 

av projektförslag som inte är tillräckligt genomarbetade för att fullt ut kunna 

beskrivas i verktyget. Därmed torde skapa en mer tidseffektiv beslutsprocess 

skapas. Dessutom integreras den resursmässiga aspekten med det affärsmässiga 

beslutet i urvalsprocessen. 

 

 Ett standardiserat beslutsunderlag bör även skapa förutsättningar för mer 

konsekventa beslut genomgående i organisationen.  

 

 Givet att verktyget konsekvent används torde även transparensen gällande 

organisationens beslutsgrunder öka, vilket framhäver och förmedlar strategiska 

målsättningar för organisationen.  

 

 Sammantaget bör det innebära en effektivare och tydligare 

projektinitieringsprocess vilket förbättrar det första steget i Söderlunds (2005) 

projektkompetens, vilken leder till en förbättring av en organisations 

konkurrenskraft.  
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8. Bilagor 

8.1. Diskussionsunderlag 23 februari  
 
Medverkande: Lisa Båtelsson, Programkontoret Datum: 23 februari 2006 

Bertil Lundberg , IT controller - CIO  
 

Undersökningsfrågor 
 
Hur är stegen från idéutveckling – idéutvärdering – projektinitiering – uppstartat projekt 
 
Idéutveckling 
Hur sker idéutvecklingen generellt sett i organisationen? 
Finns några uttalade strategier och formella beskrivningar kring idéutvecklingsprocessen. 
På vilket sätt motiveras organisationen att utveckla idéer? 
 
Idéutvärdering (lämplighet) 

• Hur ser utvärderingsprocessen ut? 
• Vem/vilka gör utvärderingen (första instans/sista instans) 
• Vilka riktlinjer finns? 
• Vilka typer av verktyg används? (utvärderingskriterier och viktning, hur motiveras dessa?)  
• Sker en inbördes jämförelse mellan aktuella projektidéer 
• På vilket sätt beaktas mjuka respektive hårda variabler (uppskattning av exempelvis risk, 

avkastning, kassaflöde, överensstämmelse med övergripande strategin osv.) 
• Finns någon tydlig koppling mellan företagsövergripande strategi och de projekt som initieras? 

 
Projektinitiering (görlighet) 
Används någon modell för samordning och gemensam utvärdering av projektportföljen? (vilken/vilka, 
samma modell för alla klasser av projekt, uppdateras förutsättningarna löpande, hur hanteras synen på de 
olika aktiviteterna – köbildning, flaskhalsar, prioriteringsfrågor, delegeringar, projektens inbördes 
förhållande) 
 
Övrigt 
Hur styrs projekt när de väl är initierade? (utvärdering, motivering osv.) 
 
Sker någon återkoppling mellan projektutvärderingen och projektinitieringen till idéutvecklingen? 
 
Hur hanteras projekt som står utanför den ordinarie utvärderingen? 
 
 

8.2. Diskussionsunderlag 14 mars 2006 
 
Medverkande: Johan Engström , ansvarig Operations inom Markets Datum: 14 mars 2006 
 
 
Undersökningsfrågor 
 
Hur är stegen från idéutveckling – idéutvärdering – projektinitiering – uppstartat projekt 
 
Idéutveckling 
Hur sker idéutvecklingen generellt sett i organisationen? 
Finns några uttalade strategier och formella beskrivningar kring idéutvecklingsprocessen. 
På vilket sätt motiveras organisationen att utveckla idéer? 
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Idéutvärdering (lämplighet) 

• Hur ser utvärderingsprocessen ut? 
• Vem/vilka gör utvärderingen (första instans/sista instans) 
• Vilka riktlinjer finns? 
• Vilka typer av verktyg används? (utvärderingskriterier och viktning, hur motiveras dessa?)  
• Sker en inbördes jämförelse mellan aktuella projektidéer 
• På vilket sätt beaktas mjuka respektive hårda variabler (uppskattning av exempelvis risk, 

avkastning, kassaflöde, överensstämmelse med övergripande strategin osv.) 
• Finns någon tydlig koppling mellan företagsövergripande strategi och de projekt som initieras? 

 
Projektinitiering (görlighet) 
Används någon modell för samordning och gemensam utvärdering av projektportföljen? (vilken/vilka, 
samma modell för alla klasser av projekt, uppdateras förutsättningarna löpande, hur hanteras synen på de 
olika aktiviteterna – köbildning, flaskhalsar, prioriteringsfrågor, delegeringar, projektens inbördes 
förhållande) 
Övrigt 
Hur styrs projekt när de väl är initierade? (utvärdering, motivering osv.) 
 
Sker någon återkoppling mellan projektutvärderingen och projektinitieringen till idéutvecklingen? 
 
Hur hanteras projekt som står utanför den ordinarie utvärderingen? 
 
På vilket sätt påverkas du av samordningen och den gemensam utvärderingen av projektportföljen? 
Är det tydligt vilken typ av samordning som sker och hur detta påverkar de enskilda projekten? 
Uppdateras förutsättningarna hos projekten löpande för dessa syften eller bygger de på ursprungligt 
lämnade data kring projekten? 
 
Hur sker prioriteringar/ranking av olika typer av projekt? Prioriteringsgruppen rangordnar projekten 
vilket bl.a. får påverkan för projekten ur ett resursperspektiv, hur fungerar detta praktiskt för IT?  
 
Har de IT-strategiska riktlinjerna någon direkt påverkan för vilka projekt som prioriteras? Hur visas detta 
i så fall för de enskilda projekten? 
 
Vilken syn har du kring att göra förändringar i Projektverktyget i ett redan pågående projekt? Vad 
betyder möjligheten att projektet då kan omvärderas av prioriteringsgruppen?  
 
Hur ser du på avvägningen mellan frihet och styrning vad gäller kreativiteten i organisationen? 
 

8.3. Diskussionsunderlag  23 mars 2006 
 
Medverkande: Thomas Blomquist, Föreningssparbanken IT Datum: 23 mars 2006 

 
Vilken betydelse har projektorganisering för Föreningssparbanken som du ser det? 
 
Vad är beslutsgruppens roll inom Föreningssparbanken? Beskriv tendensen för prioriteringsgruppens och 
beslutsgruppens arbete. 
 
Är det tydligt hur åtskillnaden görs mellan prioriteringsgruppens ansvarsområden och beslutsgruppen 
dito? 
 
Berätta om din syn kring fördelningen av resurser mellan prioriteringsgruppen och beslutsgruppen, främst 
den gemensamma ”pengapåsen”. Sker någon samordning i beslutsprocessen och i så fall, på vilket sätt? 
 
Kommer samtliga projektidéer att behandlas i beslutsgruppen eller sker någon form av gallringsprocess? 
 
Hur ser utvärderingsprocessen ut i beslutsgruppen?  
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• Vem/vilka gör utvärderingen 
• Vilka riktlinjer används 
• Vilka typer av verktyg används (utvärderingskriterier och viktning) 
• På vilket sätt beaktas mjuka respektive hårda variabler (uppskattning av exempelvis risk, 

avkastning, kassaflöde, affärsnytta etc) 
 
Hur sker prioriteringar/ranking av olika typer av projekt? Prioriteringsgruppen rangordnar projekten 
vilket bl.a. får påverkan för projekten ur ett resursperspektiv, hur fungerar detta praktiskt för IT? Har de 
IT-strategiska riktlinjerna någon direkt påverkan för vilka projekt som prioriteras? 
 
Är informationen som ges i projektbeskrivningen i Projektverktyget tillräcklig som beslutsunderlag eller 
behöver ni ofta komplettera med uppgifter? 
 
Vilken är kopplingen mellan företagsövergripande strategi och redan initierade projekt ut? 
 
Används någon modell för samordning och gemensam utvärdering av projektportföljen? 

- Vilken/vilka modeller? 
- Används samma modell för alla typer av projekt 
- Uppdateras förutsättningarna löpande? 

 
Hur hanteras synen för de olika aktiviteterna inom organisationen (köbildning, flaskhalsar, 
prioriteringsfrågor, delegeringar, projekts inbördes förhållande) 
 
Hur tas resurstillgängligheten med i beräkningen vid beslut kring projektidéer 

- Kommuniceras dessa begränsningar ut till organisationen?  
- Skulle resursmässiga begränsningar kunna finnas med som en variabel i projektverktyget som 

du ser det? 
 
Hur ser du på avvägningen mellan frihet och styrning vad gäller kreativiteten i organisationen? 
 
Vilka typer av verktyg används för samordning av projektportföljen ur ett resursperspektiv? 
 

8.4. Diskussionsunderlag 30 mars 2006 
 
Medverkande: Lisbeth Hansson, FSB  Datum: 30 mars 2006 
 
Vilken betydelse har projektorganisering för Föreningssparbanken som du ser det? 
 
 
Vad är beslutsgruppens roll inom Föreningssparbanken? Beskriv tendensen och din åsikt för 
prioriteringsgruppens och eventuellt beslutsgruppens arbete. 
 
IT Utveckling ska leverera IT-resurser och stå för merparten av den tekniska utvecklingen kring projekt, 
hur uppfattar du arbetet med IT Utveckling?  
 
Beskriv er syn på de olika kontakterna med IT Utveckling:  

- första kontakten  
- problemspecificering 
- projektets kravspecifikation 
- det löpande samarbetet mellan verksamheten och IT Utveckling  
- hanteringen av förändringar i projekts kravspecifikation. 

 
Uppfyller IT Utveckling de målsättningar de gett projekt i form av t.ex. resurser? 
 
Hur tas resurstillgängligheten med i beräkningen kring projektidéer? 

- Kommuniceras dessa begränsningar ut till organisationen?  
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- Skulle resursmässiga begränsningar kunna finnas med som en variabel i projektverktyget som 
du ser det? 

 
Hur hanteras synen för de olika aktiviteterna inom organisationen (exempelvis köbildning, flaskhalsar, 
prioriteringsfrågor, delegeringar, projekts inbördes förhållande) ur ert perspektiv? Får ni löpande del av 
denna typ av information? 
 
Upplever du kontakten med Prioriteringsgruppen som nära eller fungerar de främst som ett 
utvärderingsorgan? 
 
Hur ser du på utvärderingsprocessen i prioriteringsgruppen?  

- Är riktlinjerna som används tydligt kommunicerade 
- Finns klara utvärderingskriterier och viktningar dessa emellan 
- På vilket sätt uppfattar du avvägningen mellan mjuka respektive hårda egenskaper (uppskattning 

av exempelvis risk, avkastning, kassaflöde, affärsnytta etc) 
 
Är informationen som ges i projektbeskrivningen i Projektverktyget tillräcklig som beslutsunderlag eller 
behöver ni ofta komplettera med uppgifter? 
 
På vilket sätt visas kopplingen mellan företagsövergripande strategi och redan initierade projekt i ditt 
perspektiv? 
 
Vilken grund har projekturvalet i prioriteringsgruppen för projektens framtida förutsättningar? Har det en 
påverkan för utformningen av projektets ramar och målsättning? 
 
Vilken syn har du kring att göra förändringar i Projektverktyget i ett redan pågående projekt? Vad 
betyder möjligheten att projektet då kan omvärderas av prioriteringsgruppen?  
 
Hur ser du på avvägningen mellan frihet och styrning med avseende på kreativiteten i organisationen? 
 

8.5. Diskussionsunderlag  5 april 2006 
  
Medverkande: Hanna Gothelf, FSB   
 
Vilken betydelse har projektorganisering för Föreningssparbanken som du ser det? 
 
Vad är beslutsgruppens roll inom Föreningssparbanken? Beskriv tendensen och din åsikt för 
prioriteringsgruppens och eventuellt beslutsgruppens arbete. 
 
 
IT Utveckling ska leverera IT-resurser och stå för merparten av den tekniska utvecklingen kring projekt, 
hur uppfattar du arbetet med IT Utveckling?  
 
Beskriv er syn på de olika kontakterna med IT Utveckling:  

- första kontakten  
- problemspecificering 
- projektets kravspecifikation 
- det löpande samarbetet mellan verksamheten och IT Utveckling  
- hanteringen av förändringar i projekts kravspecifikation. 

 
Uppfyller IT Utveckling de målsättningar de gett projekt i form av t.ex. resurser? 
 
Hur tas resurstillgängligheten med i beräkningen kring projektidéer? 

- Kommuniceras dessa begränsningar ut till organisationen?  
- Skulle resursmässiga begränsningar kunna finnas med som en variabel i projektverktyget som 

du ser det? 
 



 Bilagor 
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Hur hanteras synen för de olika aktiviteterna inom organisationen (exempelvis köbildning, flaskhalsar, 
prioriteringsfrågor, delegeringar, projekts inbördes förhållande) ur ert perspektiv? Får ni löpande del av 
denna typ av information? 
 
Upplever du kontakten med Prioriteringsgruppen som nära eller fungerar de främst som ett 
utvärderingsorgan? 
 
Hur ser du på utvärderingsprocessen i prioriteringsgruppen?  

- Är riktlinjerna som används tydligt kommunicerade 
- Finns klara utvärderingskriterier och viktningar dessa emellan 
- På vilket sätt uppfattar du avvägningen mellan mjuka respektive hårda egenskaper (uppskattning 

av exempelvis risk, avkastning, kassaflöde, affärsnytta etc) 
 
Är informationen som ges i projektbeskrivningen i Projektverktyget tillräcklig som beslutsunderlag eller 
behöver ni ofta komplettera med uppgifter? 
 
På vilket sätt visas kopplingen mellan företagsövergripande strategi och redan initierade projekt i ditt 
perspektiv? 
 
Vilken grund har projekturvalet i prioriteringsgruppen för projektens framtida förutsättningar? Har det en 
påverkan för utformningen av projektets ramar och målsättning? 
 
Vilken syn har du kring att göra förändringar i Projektverktyget i ett redan pågående projekt? Vad 
betyder möjligheten att projektet då kan omvärderas av prioriteringsgruppen?  
 
Hur ser du på avvägningen mellan frihet och styrning med avseende på kreativiteten i organisationen? 
 

8.6. Diskussionsunderlag 7 april 2006 
 
Medverkande: Eva Strömfelt, Föreningssparbanken IT  Datum: 7 april 2006 

 
Vilken betydelse har projektorganisering för Föreningssparbanken som du ser det? 
 
På vilket sätt upplever du kopplingen mellan företagsövergripande strategi och redan initierade projekt? 
 
Beskriv kontakten mellan IT Utveckling och verksamheten, d.v.s. uppdragsgivaren. 
 
 
Hur ser du på utvärderingsprocessen i prioriteringsgruppen?  

- Är riktlinjerna som används tydligt kommunicerade 
- Finns klara utvärderingskriterier och viktningar dessa emellan 
- På vilket sätt uppfattar du avvägningen mellan mjuka respektive hårda egenskaper (uppskattning 

av exempelvis risk, avkastning, kassaflöde, affärsnytta etc) 
 
Tas resurstillgängligheten med i beräkningen kring projektidéer som du ser det? 

- Kommuniceras dessa begränsningar ut till organisationen?  
- Skulle resursmässiga begränsningar kunna finnas med som en variabel i projektverktyget som 

du ser det? 
 
Hur hanteras synen för de olika aktiviteterna inom organisationen (exempelvis köbildning, flaskhalsar, 
prioriteringsfrågor, delegeringar, projekts inbördes förhållande) ur ert perspektiv? Får ni löpande del av 
denna typ av information? Sker det på ett formaliserat eller informellt sätt? 
 
Är informationsutrymmet som ges i projektbeskrivningen i Projektverktyget tillräcklig för att beskriva en 
projektidé eller behöver ni ofta komplettera med uppgifter? 
 



 Bilagor 
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Vilken grund har projekturvalet i prioriteringsgruppen för projektens framtida förutsättningar? Har det en 
påverkan för utformningen av projektets ramar och målsättning? 
 


