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Sammanfattning
Bakgrund: Det blir allt vanligare att organisationer väljer att utföra sina aktiviteter i projekt. Många
organisationer driver dessutom inte endast ett projekt i taget utan flera projekt bedrivs samtidigt.
Mot bakgrund av detta finns det ett behov av en övergripande hantering av samtliga projekt, vilket
dock är en komplex uppgift bl.a. p.g.a. att projekten oftast är heterogena och att det existerar
beroenden mellan projekten. Ett sätt att hantera denna problematik är att betrakta samtliga projekt
i en organisation som en projektportfölj.
Syfte: Syftet är dels att utifrån en empirisk studie identifiera vad som kännetecknar en
projektportfölj. Dels att bidra till förståelse för hur projektbaserade organisationer hanterar sin
projektportfölj avseende projekturval och förändringar i portföljen.
Genomförande: En empirisk fallstudie av projektportföljen i tre högteknologiska organisationer
verksamma inom mobilkommunikation har genomförts. Samtliga tre projektportföljer innehåller
produktutvecklingsprojekt. De tre organisationerna utgörs av BSC och SR inom Ericsson Radio
Systems samt Telia Mobile Sverige inom Telia Mobile. Den empiriska datainsamlingen har skett
via intervjuer.
Resultat: Studien resulterade i en modell i vilken fyra olika typer av projektportföljer kan
identifieras utifrån en portföljs innehåll. Modellen betraktas som ett verktyg för ledningen vid den
övergripande hanteringen av en projektportfölj. Angående projektportföljsurval visade sig detta
vara aktuellt i två av de tre fallen. Vad som styr projekturvalet kan ses utifrån två perspektiv och
olika sätt att kontrollera inflödet av projekt till portföljen har identifierats. Angående hanteringen
av förändringar är detta aktuellt i samtliga fall. Det visade sig finnas såväl likheter som skillnader i
hur organisationerna hanterar förändringar i deras respektive projektportfölj.
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Abstract
Background: Nowadays it has become common for organisations to perform their activities in
projects. Moreover, organisations effect not only one project at a time but several projects
simultaneously. Therefore, there is a need for an overall management of  the simultaneously
ongoing projects. The overall project management is however not an easy task because of the fact
that projects are often heterogeneous and that there sometimes exist interdependencies. One way
to manage this complex of problems is by regarding all projects in an organisation as a project
portfolio.
Purpose: The purpose of this study is twofold. One part aims at identifying the characteristics of a
project portfolio at the basis of an empirical study. The other part aims at contributing to the
understanding of the management of a project portfolio in project-based organisations, concerning
project selection and changes in the project portfolio.
Realisation: An empirical case study of the project portfolio in three high technology organisations
active in the business of mobile communication, has been conducted. All three project portfolios
are composed of product development projects. The organisations are BSC and SR within Ericsson
Radio Systems along with Telia Mobile Sweden within Telia Mobile. The empirical data was
collected through interviews with three persons per organisation.
Results: The study resulted in a model identifying four different types of project portfolios based
on the content of the portfolio. The model is regarded as a tool in the overall management of a
project portfolio. Project portfolio selection turned out to concern two of the three studied cases.
Two approaches to factors influencing the project selection were distinguished and different ways
of controlling the inflow of projects into the portfolio were identified. The management of changes
in the portfolio concerns all of the three studied cases. It showed out to exist similarities as well as
differences regarding the organisations’ management of changes in their project portfolios.
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11  IINNLLEEDDNNIINNGG

Kapitlet är avsett att inledningsvis ge läsaren en bakgrund till det valda problemområdet.
Bakgrunden följs av en problemformulering där vi presenterar de frågeställningar som vi
genom denna studie söker svar på och vilka mynnar ut i syftet med studien. Efter syftet
presenterar vi kortfattat de organisationer i vilka vi utfört vår empiriska studie. Kapitlet
avslutas med en presentation av uppsatsens disposition, för att erbjuda läsaren en överblick
över uppsatsen och dess innehåll så att läsaren förhoppningsvis lättare ska kunna orientera
sig i uppsatsen.

11..11  BBAAKKGGRRUUNNDD

Många forskare hävdar att det blir allt vanligare att organisationer1 väljer att
arbeta i form av projekt2 vid utförandet av aktiviteter (se bland andra Lundin
& Hartman, 2000; Anell, 2000). En relativt stor mängd litteratur har skrivits
om ledning och genomförande av det enskilda projektet (Anell, 2000;
Engwall, 1999; Packendorff, 1993; Payne, 1995), och teoribildning har skett
kring de vanligaste projektplaneringsmetoderna och deras tillämpning
(Packendorff, 1993; Ekstedt et.al., 1999; Engwall, 1999). Litteraturen har
skrivits utifrån projektledares, främst ingenjörers, praktiska erfarenheter och
funderingar, snarare än av organisationsforskare vilket lett till att den är både
beskrivande och föreskrivande, samt ofta behandlar misslyckade respektive
effektiva och framgångsrika projekt (Packendorff, 1993). Det handlar med
andra ord i stor utsträckning om handböcker som mestadels ger råd till
yrkesverksamma projektledare (Anell, 2000).

I de flesta av de organisationer i vilka projektformen valts för att organisera
och utföra aktiviteter drivs dock inte endast ett projekt (se bland andra
Cusumano & Nobeoka, 1998; Engwall, 1999; Payne, 1995). Organisationerna
verkar istället i en så kallad multiprojektmiljö3, vilket innebär att flera projekt
bedrivs samtidigt. Lundin & Söderholm (1998), har definierat tre
projektmiljöer utifrån i vilken utsträckning olika organisationer valt att
organisera verksamheten i form av projekt:
1. Organisation där projekten utgör den huvudsakliga organisationsformen

för verksamheten, till exempel konsultbolag och byggföretag.

                                          
1 Hädanefter när vi använder organisation som subjekt avser vi personer med ledande
befattning i organisationen.
2 För definition av projekt se kapitel 2.1.
3 För vidare diskussion om begreppets innebörd se kapitel 2.4.
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2. Organisationen är delvis projektorganiserad men projekten utgör ändå en
viktig del av verksamheten, exempelvis produktutvecklingen i
högteknologiska företag.

3. Organisation där projekten utgör undantagsfall, såsom
omorganiseringsprojekt.

Utifrån ovanstående definitioner kan den första och andra definitionen enligt
oss sägas utgöra multiprojektmiljöer där organisationerna är mer eller mindre
projektbaserade4. Enligt Payne (1995) uppskattas så mycket som ungefär 90%
av alla projekt (i värde räknat) drivas i en multiprojektmiljö. Dessutom
tenderar organisationer att åta sig mer projektuppdrag än organisationens
resurskapacitet tillåter, exempelvis påpekar Wenell (2000-11-21) att många
organisationer har fler projekt i gång än de kan hantera. Detta skapar en risk
för att projekten blockerar och tar resurser ifrån varandra, något som
naturligtvis inte kan sägas gynna organisationen. Till följd av det ovannämnda
menar vi att det blir relevant för organisationen ifråga att söka skapa en
övergripande kontroll över och hantering av projekten och deras resursbehov.
Vi ser också ett behov av att söka minska mängden projekt för att resurser ska
finnas tillgängliga för de projekt som ska realiseras så att de kan genomföras
inom utsatt tidsperiod och uppnå förutbestämd kvalitet. Det är med andra ord
inte relevant att vare sig i teorin eller i praktiken enbart fokusera på ledning av
det enskilda projektet.

Vi anser därför, i enlighet med Anell (2000), Cusumano & Nobeoka (1998)
och Payne (1995), att en organisation som är verksam i en multiprojektmiljö
ska betrakta alla sina projekt som delar av en helhet. Detta istället för att
enbart fokusera på hanteringen av varje enskilt projekt som existerande
isolerat från och oberoende av organisationens övriga projekt. Med
utgångspunkt i detta perspektiv blir det aktuellt med vad Payne (1995) kallar
multiprojektledning, med vilket han avser ledning av ett flertal parallellt
pågående projekt på en högre ledningsnivå än vad som sker vid ledning av det
enskilda projektet. Även Cusumano & Nobeoka (1998) hävdar att det krävs
någon form av multiprojektledning vilket de inte ser som någon lätt uppgift
och därmed som en stor utmaning för organisationen ifråga. Den centrala
frågan om hur ledning av en mer eller mindre projektbaserad organisation ska
gå till återstår enligt Anell (2000) att lösa.

Vari ligger då svårigheterna med att hantera projekten i en multiprojektmiljö
på ett övergripande sätt? Tidigare studier har påvisat ett flertal problem som

                                          
4 För definition av projektbaserad organisation se kapitel 2.3.
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bidrar till komplexiteten när det gäller multiprojektledning. Bland dessa kan
följande nämnas. Svårigheterna med multiprojektledning har av Payne (1995)
beskrivits som bland annat koordineringsproblem då projekten interagerar på
olika sätt. Archer & Ghasemzadeh (1999) samt Gareis (1990) beskriver
exempelvis beroenden mellan projekt då ett projekt är beroende av ett annat
projekts resultat för att kunna fortskrida. Beroendena handlar också om
resurser på så vis att projekten är i behov av samma sorts begränsade resurser
(Cusumano & Nobeoka, 1998; Payne, 1995; Archer & Ghasemzadeh, 1999).
Dessutom menar Payne (1995) att projekten oftast inte är homogena utan
skiljer sig åt med avseende på storlek, hur brådskande de är att genomföra
samt deras krav på kompetens, vilket leder till att alla projekt inte kan hanteras
på samma sätt och det gäller för organisationen ifråga att ta hänsyn till dessa
skillnader. Hur kan då en organisation som verkar i denna komplexa
svårhanterliga multiprojektmiljö söka hantera sina projekt och övervinna
svårigheterna?

I sökandet efter svar kommer vi in på det Anell (2000), Cusumano &
Nobeoka (1998) samt Archer & Ghasemzadeh (1999) benämner som en
projektportfölj5. Att skapa en projektportfölj av systematiskt utvalda projekt
och sedan också regelbundet utvärdera portföljen är nämligen, enligt Anell
(2000), ett sätt att hantera svårigheterna i multiprojektmiljön. Även Cusumano
& Nobeoka (1998) förespråkar att ledningen i en projektbaserad organisation
ser på dess uppsättning av projekt som en portfölj. De senare författarna
hävdar vidare att de mest framgångsrika företagen är de som betraktar sina
projekt som en del av en portfölj. Hantering av en projektportfölj och således
den övergripande hanteringen av projekten i den är ännu ett outforskat
område, vilket bidrar till att vi finner det intressant att utforska vad
projektportföljshantering innebär för projektbaserade organisationer i vilka
arbetet huvudsakligen utförs i olika projekt. Andra skäl till varför vi finner
detta område intressant att studera och problematiskt är på grund av de ovan
nämnda svårigheterna i en multiprojektmiljö, vilka organisationen på något
sätt måste beakta vid hanteringen av projekten på ett övergripande plan i form
av en projektportfölj.

                                          
5 För definition av begreppet projektportfölj se kapitel 2.5.
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11..22  PPRROOBBLLEEMMFFOORRMMUULLEERRIINNGG

Anell (2000) placerar projektbaserade organisationer på en skala mellan två
extremer där den ena utgörs av organisationer som endast driver en typ av
projekt och den andra utgörs av organisationer som driver olika slags projekt
med avseende på omfattning och produkt. Vi ställer oss frågan om detta
innebär att det går att urskilja olika typer av projektportföljer? För att kunna
förstå vari de tidigare antydda ledningsutmaningarna i hanteringen av en
projektportfölj ligger, är vår avsikt att först och främst identifiera vad som
kännetecknar en projektportfölj, utifrån dess innehåll - det vill säga projekten i
portföljen. Detta söker vi göra genom att genomföra en empirisk studie i tre
organisationer och deras respektive projektportfölj.

Enligt Anell (2000) är, som vi nämnde ovan, en projektportfölj resultatet av
ett systematiskt urval av projekt. Att det överhuvudtaget blir aktuellt att
diskutera projektportföljshantering anser Archer & Ghasemzadeh (1999) vara
en följd av att tillgången på potentiella projekt är större än vad organisationen
kan hantera inom ramen för dess begränsade resurser. Detta leder till att ett
urval bland projektförslagen blir aktuellt. I en diskussion om
projektportföljshantering anser vi därför att en grundläggande fråga är hur val
av projekt som ska ingå i portföljen6, och därmed genomföras av
organisationen ifråga, går till. Vid val av nya projekt menar Payne (1995) och
Anell (2000) att organisationen ska ta hänsyn till de nya projektens inverkan
på de redan befintliga projekten, varför vi ställer oss frågan om vad som styr
vid projekturvalet och vad som beaktas vid urvalet. En annan frågeställning
som vi anser relevant ifråga om projektportföljsurval är vem eller vilka i
organisationen som beslutar om vilka projekt som ska inkluderas i portföljen.

Med tanke på att projekten utförs i en osäker och föränderlig omgivning, blir
det enligt Anell (2000) dessutom nödvändigt att kontinuerligt se över och
underhålla projektportföljen. Förutsättningarna för projekten som ingår i
portföljen kan komma att ändras och portföljen sköter sig inte själv. Mot
bakgrund av det ovan förda resonemanget finner vi det intressant att, efter att
ha identifierat en projektportfölj, också undersöka;
• vad för tillvägagångssätt som tillämpas vid projekturval
• vad som styr urvalet av projekt till portföljen
• vem/vilka som beslutar om vilka projekt som ska ingå
• hur och av vem/vilka förändringar i en projektportfölj hanteras

                                          
6 Hädanefter när det endast står portfölj refererar vi alltid till projektportfölj.
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Vi håller med Anell (2000), Cusumano & Nobeoka (1998) samt Payne (1995)
om att projektportföljen handlar om att hantera projekten i en organisation
som en helhet och därmed på en mer övergripande ledningsnivå än vid
enskild projektledning. Således blir följden att vi antar ett ledningsperspektiv i
denna studie där ledningen har helhetsansvar för projekten i portföljen.
Projektportföljshantering ser vi med andra ord inte ligga på enskilda
projektledares ansvar.

11..33  SSYYFFTTEE

Genom att genomföra vår studie mot ovan givna bakgrund och utifrån
ovanstående problemformulering avser vi uppnå följande tvåfaldiga syfte;
• dels att utifrån en empirisk studie identifiera vad som kännetecknar en

projektportfölj.
• dels att bidra till förståelsen för hur projektbaserade organisationer,

hanterar sin projektportfölj avseende projekturval och förändringar i
portföljen.

11..44  SSTTUUDDEERRAADDEE  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNEERR

Produktutvecklingen i högteknologiska organisationer är ofta delvis
projektorganiserad (Lundin & Söderholm, 1998). Två högteknologiska
organisationer som sysslar med produktutveckling är Telia Mobile och
Ericsson Radio Systems. Båda dessa driver flera parallellt pågående projekt
och har därför fått utgöra grunden för vår studie. Vad gäller Telia Mobile har
vi utfört vår studie på Telia Mobile Sverige. På Ericsson Radio Systems har vi
valt att studera två organisationsenheter vilka benämns BSC respektive SR.
Projekten i Telia Mobile Sverige såväl som i SR och BSC handlar om
utveckling av nya produkter och underhåll av befintliga produkter för
mobilkommunikation. Mer information om de studerade organisationerna
samt deras verksamhet och projektportfölj står att läsa i kapitel 5.
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11..55  UUPPPPSSAATTSSEENNSS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN

I inledningen, kapitel 1, introduceras läsaren för det
problemområde som uppsatsen behandlar,
uppsatsens syfte samt får stifta en första bekantskap
med de organisationer som utgjort studieobjekt.

I kapitel 2 presenterar vi de begrepp som vi ser som
grundläggande för förståelsen av uppsatsen och det
problemområde som behandlas.

Kapitel 3 är metodkapitlet, i vilket vi presenterar vår
syn på kunskap vilken legat till grund för studien.
Dessutom beskrivs hur vi gått tillväga vid
genomförandet av denna uppsats.

Referensramen i kapitel 4 utgör den teoretiska
ramen för studien medan den empiriska ramen
presenteras i kapitel 5.

I analysen i kapitel 6 bearbetas och tolkas det
empiriska materialet i syfte att behandla och besvara
frågorna i problemformuleringen och uppnå syftet
med studien.

Avslutningsvis summerar vi i kapitel 7 resultatet av
analysen det vill säga vilka slutsatser vi kan dra
utifrån studien. Vi reflekterar även allmänt över
studien samt presenterar förslag på framtida studier
avseende projektportföljshantering.

Figur 1: Uppsatsens disposition

1.Inledning

2.Begrepps-
diskussion

3.Metod

4.Referensram

5.Empiri

6.Analys

7.Slutsatser
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22  BBEEGGRREEPPPPSSDDIISSKKUUSSSSIIOONN

Engwall (1998) menar att det är beroende av observatörens utgångspunkt huruvida en
aktivitet betraktas som projekt eller inte, att varje individ sätter sina gränser för vad de
betraktar faller inom ramen för ett projekt. Även Blomberg (1998) hävdar, att det inte
finns någon direkt koppling mellan ordet projekt och dess begreppsliga innehåll utan att dess
innebörd bestäms utifrån ett givet socialt sammanhang, något som för övrigt gäller alla ord.
Med anledning av ovanstående resonemang finner vi det lämpligt att för läsaren presentera
de grundläggande begrepp vi använder oss av i denna uppsats och vad vi refererar till när vi
använder oss av dessa begrepp. Detta för att så långt det är möjligt undvika missförstånd.
De begrepp som vi här presenterar är: projekt, projektorganisation, projektbaserad
organisation, multiprojektmiljö samt projektportfölj.

22..11  VVAADD  ÄÄRR  EETTTT  PPRROOJJEEKKTT??
Traditionellt förknippas begreppet projekt med uppgifter som exempelvis
uppförande av byggnader, långresor och organiserat kunskapssökande
(Packendorff, 1993). Men projekt kan vara av mycket skiftande karaktär, en
sådan sak som att flytta till nya kontorslokaler kan på vissa arbetsplatser anses
vara ett projekt medan andra inte skulle betrakta det som ett sådant. Ordet
projekts ursprungliga och vanligaste betydelser är ”förslag”, ”utkast” eller
”plan”. Idag avses med projekt också själva implementeringen och
genomförandet av planen, utkastet eller förslaget. (Engwall, 1999;
Packendorff, 1993) Vad vi vill visa på är att det inte existerar en entydig
definition av begreppet, vare sig i praktiken eller i teorin. Blomberg (1998)
menar att genom att ställa begreppet projekt i relation till något annat kan
begreppet definieras, det vill säga genom att specificera vad som är projekt
respektive vad som inte är det. Vad gäller projekten i en organisation innebär
detta att projekten ställs i relation till den övriga verksamheten som inte utförs
i form av projekt.

Det övergripande målet med ett projekt är främst den ”produkt” det ska
generera. Målet kan, enligt Pedersen, 1990 (i Packendorff, 1993), kompletteras
med lönsamhetsmål och logistiska mål. Målet kan enligt samma författare
också delas upp i ett nyttomål, den nytta organisationen har på lång sikt av att
genomföra projektet, och ett resultatmål, det konkreta resultatet av projektet.
Projektets produkt, det vill säga det som projektet är avsett att generera, är av
unik karaktär. Vidare är aktiviteterna i ett projekt ömsesidigt beroende och
leder gemensamt fram till projektets mål. Slutligen har ett projekt i allmänhet
ett bestämt slut- och/eller leveransdatum och genomförs inom ramen för på
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förhand fastställda resurser. (Packendorff, 1993)

22..11..11  VVåårr  ddeeffiinniittiioonn  aavv  bbeeggrreeppppeett  pprroojjeekktt

Vår definition av begreppet projekt bygger på de data som kännetecknar
projekten i de tre organisationer som utgjort grunden för vår studie. Således
bestäms projektbegreppets innebörd i dess sociala sammanhang då det är
utifrån de studerade organisationernas projekt som vi i analysen gör våra
tolkningar och drar slutsatser.

Ett projekt kännetecknas enligt oss av att resurser från olika funktionsenheter
inom en organisation samlas i en temporär organisation, en så kallad
projektorganisation, i syfte att generera en specifik produkt inom en viss tid,
inom fastställda ekonomiska ramar samt till en viss kvalitet.

22..22  PPRROOJJEEKKTTOORRGGAANNIISSAATTIIOONN

Med projektorganisation avses det enskilda projektets organisering. En
huvudsaklig skillnad mellan en projektorganisation och en permanent
organisation är att den förra är tidsbegränsad och följaktligen ses som en
temporär organisation. (Packendorff, 1993)

Andra kännetecken för en projektorganisation är, enligt Miles (1964), att
målsättningen ofta är precist formulerad och avgränsad, vilket gör att den
också kan avgränsas i mänskliga termer. Det vill säga, då det är känt vilka
kompetenser som krävs samt vad som ska utföras blir det också tydligt vilka
individer som behöver ingå i organisationen. Vidare har en
projektorganisation, på grund av dess tidsbegränsning, inte den permanenta
organisationens möjlighet att skjuta upp åtgärder och handlingar på framtiden,
vilket får till följd att det blir viktigt att vidta omedelbara handlingar och
åtgärder. Dessutom kan konsekvenserna av projektorganisationens existens
påvisas och utvärderas först efter dess upphörande. (Miles, 1964)

22..33  PPRROOJJEEKKTTBBAASSEERRAADD  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  &&
MMUULLTTIIPPRROOJJEEKKTTMMIILLJJÖÖ

En organisationsenhet som är projektbaserad karaktäriseras bland annat av att
arbetsuppgifterna utförs i projekt och av att flera projekt, vars art kan variera,
utförs samtidigt. Projekten har en gemensam resurspool och de anställda kan
ingå i flera projekt samtidigt. (Eskerød, 1998) Till denna definition vill vi
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tillägga att personer kan flytta mellan olika projekt inom samma organisation.
Deras förhållande till organisationen är således permanent även om de endast
har en temporär relation till projekten (Söderlund, 2000). Ovanstående är vad
vi avser när vi använder begreppet projektbaserad organisation. Om en
organisation väljer att basera utförandet av arbetet i ett flertal projekt skapas
en multiprojektmiljö. Detta i och med att organisationen då väljer att bedriva
flera projekt samtidigt vilket är vad en multiprojektmiljö handlar om enligt
bland andra Payne (1995), Anell (2000) och Engwall (1999).

Enligt Payne (1995) tenderar projekt i en multiprojektmiljö att vara mindre än
enskilda projekt, ha en kortare ledtid och engagera projektmedlemmarna i
korta tidsperioder. Vi saknar dock en definition av vad Payne (1995) menar
med att projekten är ”mindre” samt vad den kortare ledtiden innebär.
Begreppen behöver ställas i relation till en definition av vad som kännetecknar
de enskilda projekten för att de ska vara meningsfulla. Således blir det svårt
för oss att vare sig hålla med Payne eller förkasta hans beskrivning av en
multiprojektmiljö. Vi nöjer oss därför med att konstatera att det som
kännetecknar en multiprojektmiljö är att flera projekt pågår samtidigt i en
projektbaserad organisation, istället för att projekten avlöser varandra och
endast ett projekt pågår åt gången.

22..44  PPRROOJJEEKKTTPPOORRTTFFÖÖLLJJ

Anell (2000) gör en distinktion mellan en multiprojektmiljö och en
projektportfölj och definierar projektportföljen enligt följande:

”The term portfolio is meant to indicate a planned composition of projects,
balancing various aspects of a number of projects over time to ensure long-range
survival of the firm in question.”

Anell, 2000, sid. 80

Archer & Ghasemzadeh (1999) i sin tur definierar en projektportfölj som:

”a group of projects that are carried out under the sponsorship and/or
management of a particular organization. These projects must compete for scarce
resoruces (people, finances, time, etc.) available from the sponsor, since there are
usually not enough resources to carry out every proposed project which meets the
organization’s minimum requirements on certain criteria such as potential
profitability, etc.”

Archer & Ghasemzadeh, 1999, sid. 208
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Utifrån båda definitionerna kan vi uttyda att det handlar om ett begränsat
antal projekt som drivs inom en organisation, där Archer & Ghasemzadeh
(1999) visar att det handlar om en grupp projekt som konkurrerar om
organisationens knappa resurser. I Archer & Ghasemzadehs (1999) definition
ser vi ingen skillnad på projektportfölj och multiprojektmiljö. Utifrån Anells
(2000) definition kan vi däremot uttyda att det handlar om ett strategiskt val
av projekt, vilket ligger i linje med vad begreppet projektportfölj innebär enligt
oss. Organisationen ifråga väljer systematiskt vilka projekt som ska
genomföras, vilket får till följd att projektportföljen utgörs av en planerad
sammansättning av projekt där en balans sökes uppnås mellan de olika
projekten för att säkra organisationens framtida fortlevnad. Detta till skillnad
från en multiprojektmiljö där projekten enligt, Anell (2000), inte uppstår som
ett resultat av noggrann planering utan att flera projekt av en tillfällighet pågår
samtidigt, något som stämmer överens med vår uppfattning. Vi håller dock
med Archer & Ghasemzadeh (1999) om att projekten konkurrerar om
organisationens begränsade resurser.

Med ovanstående begreppsdiskussion som grund hoppas vi att läsaren nu
skapat sig en förståelse för de grundläggande begreppen och är beredd att gå
vidare till vad som utgör vårt problemområde, nämligen identifiering av vad
som kännetecknar en projektportfölj samt hur den hanteras med avseende på
urval av projekt till portföljen samt hur förändringar som uppstår hanteras.
Först kommer dock ett kapitel om tillvägagångssättet och metoden vi använt
i genomförandet av denna studie samt hur vi ser på kunskap och vilket
angreppssätt vi valt för studien.
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33  MMEETTOODD

”För många människor är världen lika svårbegriplig som ett trolleritrick när
en trollkarl till exempel drar upp en kanin ur en hög hatt, som för ett ögonblick
sedan var fullständigt tom.”

Gaarder, 1991, sid. 24

Citatet är hämtat ur Jostein Gaarders bok ”Sofies värld” och beskriver hur en filosof
försöker förklara världen och dess skapelse för en femtonåring. Vidare säger samme filosof
att kaninen kan liknas vid hela universum och att vi människor är pyttesmå kryp som föds
längst ut i spetsen på kaninens päls och då är väldigt nyfikna på världen. Allteftersom vi
blir äldre tar vi mer och mer för givet och kryper längre och längre ner i kaninens päls där vi
sedan blir kvar. Vi slutar helt enkelt att förundras över och ifrågasätta varför världen ser
ut som den gör. Vi avser med denna uppsats att kravla oss upp ur pälsen igen och betrakta
hur vi ser på skapandet av kunskap och utifrån det perspektivet utforska vårt valda
problemområde. Kapitlet inleds med en beskrivning av hur vi ser på kunskap, följt av hur
vi valt att angripa vårt problemområde. Därefter  presenterar vi vilken metod vi valt för
genomförandet av denna studie samt hur vi gått tillväga vid insamling och bearbetning av
information och hur vi kommit fram till resultaten av studien. Metodkapitlet avslutas med
en diskussion om det empiriska materialets giltighet och tillförlitlighet samt metodkritik.

33..11  VVÅÅRR  SSYYNN  PPÅÅ  KKUUNNSSKKAAPP

Genom historien har rationalismen, vilken innebär att förnuftet är enda säkra
källan till kunskap, stått i motsats till empirismen enligt vilken vi inte har något
i vårt medvetande innan vi erfarit det med våra sinnen (Gaarder, 1991;
Mårtensson & Nilstun, 1988). Dock finns det enligt Mårtensson & Nilstun
(1988) ingen absolut motsättning dem emellan utan olika kombinationer är
möjliga. Vi delar Wandéns (1981) uppfattning om att vår kunskap om
verkligheten bygger på ett samspel mellan förnuft och erfarenhet. Som en
följd av detta menar vi att vi inte kan dra några slutsatser om verkligheten utan
att ha studerat den. Samtidigt är vi beroende av vår förkunskap och olika
teorier att koppla det vi studerar till för att kunna dra egna slutsatser och
därmed lämna bidrag till ny kunskap.

I enlighet med Wandén (1981) anser vi att olika människor kommer att
uppfatta och beskriva en och samma situation på olika sätt beroende på vad i
situationen personen ifråga bedömer som viktigt. Vad en person bedömer
som viktigt påverkas i sin tur av individen ifråga samt dennes bakgrund och
tidigare kunskap och därmed utifrån vilket perspektiv han/hon ser på
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verkligheten. (Wandén, 1981) Således påverkas vår studie samt de resultat och
slutsatser vi kommer fram till av oss som individer. Vi tolkar det vi studerar
och ger därigenom det studerade betydelse och mening.

Av ovanstående resonemang följer att vi i egenskap av forskare inom
samhällskunskapen inte ser oss som några objektiva, neutrala iakttagare. Om
så vore fallet skulle det perspektiv utifrån vilket vi ser på verkligheten inte
påverka resultaten av vår studie. Wandén (1981) för en diskussion kring detta
där han tar upp frågan om vetenskapsmannens roll i samhällsforskningen och
huruvida denne bör ses som en;

”objektiv, neutral iakttagare eller en medaktör som – med eller mot sin vilja –
spelar en viktig roll i de sociala skeenden som beskrivs.”

 Wandén, 1981, sid. 60

Wandén menar att svaret på frågan är beroende av vilken typ av fakta som
beskrivs. Vissa fakta, så kallade hårda fakta, kan bara uppfattas på ett visst sätt
i sitt sammanhang, medan så kallade mjuka fakta kan ses ur olika synvinklar.
Vid studier av hårda fakta spelar det mindre roll för resultatet vilket perspektiv
forskaren utgår ifrån, resultatet blir det samma. (Wandén, 1981) Det ligger
dock, enligt oss, en svårighet i att inom samhällsvetenskapen bedöma vad som
utgör hårda respektive mjuka fakta och bedöma om viss fakta påverkas eller
inte av forskarens perspektiv. Detta då vi inom samhällsvetenskapen och i vårt
fall företagsekonomin, studerar organisationer vilka i sin tur består av
människor med olika perspektiv och olika värderingar. Vi utgår därför från att
vår studie bygger på mer eller mindre mjuka fakta vilka, enligt Wandén (1981),
går att beskriva och analysera på olika sätt och följaktligen är beroende av
forskarens perspektiv och det sammanhang i vilket de studeras.

33..11..11  OObbjjeekkttiivviitteett

Trots att vi inte kan hålla oss 100 procent objektiva och neutrala som forskare
menar vi att i syfte att skapa trovärdighet för det vi skriver kan sträva efter att
uppnå vad Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) kallar för begränsad
objektivitet. Denna begränsade objektivitet innebär att det ämne som studeras
ska vara relevant för fler än de som utför studien, samt att slutsatserna ska
vara rimliga och grunda sig på information som tagits fram med lämpliga
metoder. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999) Huruvida slutsatserna är
rimliga och metoderna lämpliga överlåter vi till läsaren att avgöra. Däremot
angående det förstnämnda har vi försäkrat oss om att vår studie är av både
empiriskt och teoretiskt intresse. Teoretiskt genom att samtala med en
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författare och forskare inom multiprojektledning, Mats Engwall 2000-11-27,
samt via e-mail med en Anna Sjögren Källqvist som forskar inom samma
område på Kungliga Tekniska Högskolan, 2000-11-21. Genom att kontakta
dessa två forskare, vilka är väl insatta i det område vi vill studera, sökte vi ta
reda på om de frågeställningar vi tänkt oss var relevanta och om studien vi
planerat för var genomförbar samt även få förslag på litteratur om
multiprojektledning och annan litteratur som skulle kunna vara av intresse för
oss. Av båda forskarna erhöll vi ett fåtal tips om litteratur samt fick bekräftat
att det fokus vi valt för uppsatsen är intressant och relevant ur
forskningshänseende och att det hittills är relativt outforskat.

Att vår studie är intressant ur empirisk synvinkel försäkrade vi oss om genom
att samtala med personer i de projektbaserade organisationer vi ville ha med i
vår studie samt även med en säljare på ett konsultbolag (Kerstin Blom, HiQ,
2000-11-07) som arbetar i form av projekt och bland vars kunder det finns
projektbaserade organisationer med många projekt pågående samtidigt. Av
den sistnämnda personen fick vi även tips om organisationer för vilka vårt
problemområde antagligen är intressant i och med att de verkar i en
multiprojektmiljö och arbetar övergripande med styrning av sina projekt,
däribland Telia Mobile och Ericsson Radio Systems. Genom att sedan direkt
samtala med personer i dessa två bolag fick vi bekräftat att
projektportföljshantering var något de upplevde som problematiskt och att de
såg en studie om detta vara av intresse för dem.

Vidare innebär begränsad objektivitet att fakta som strider mot utredarens
egen uppfattning inte medvetet undanhålls samt att vi som undersökare tar i
beaktande att ett problem och bästa lösning på problemet kan uppfattas på
olika sätt (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999). Dessa båda kriterier har vi
försökt ha i baktanke under studiens gång och anser att vi beaktat all
information som erhållits, utan att medvetet undanhållit någon information
Dock har vi medvetet sållat bland denna då all information inte visade sig
relevant för att uppnå studiens syfte. I de fall då fler än en person genomför
undersökningen bidrar det enligt Eisenhardt (1989) till en rikare datainsamling
samt olika perspektiv vilket i sin tur främjar nya insikter i den information
som erhålls då de som genomför undersökningen kompletterar varandra. Att
vi har varit två leder enligt oss till att öka tillförlitligheten i studien avseende
informationen och resultaten i och med att vi kontinuerligt ifrågasatt och
kritiskt granskat varandras synpunkter, tolkningar och slutsatser. Vi har olika
perspektiv, bakgrund och kunskap genom vilka vi betraktar, uppfattar och
tolkar det teoretiska och empiriska materialet och på så sätt har vi bidragit



Projektportfölj –  övergripande hantering av projekten i en projektbaserad organisation

METOD

14

med olika synsätt på hur informationen kan tolkas och vilka slutsatser som
kan dras.

Genom att klart och tydligt redogöra för de antaganden och perspektiv som
styrt undersökningen samt sambanden mellan perspektiv, metod och resultat
kan den begränsade objektiviteten uppnås (Eriksson & Wiedersheim-Paul,
1999). I detta metodkapitel delger vi därför läsaren våra tankegångar och
tillvägagångssätt. Vår studie bygger på mer eller mindre mjuka fakta vilka är
beroende av våra perspektiv och det sammanhang i vilka de studeras. Därav
att det blir viktigt för oss som forskare att redogöra för hur vi har kommit
fram till våra resultat, vilka empiriska data som betraktats som viktiga, samt
hur dessa har tolkats och systematiserats (Wandén, 1981). Med anledning av
detta presenterar vi i de följande avsnitten vårt angreppssätt samt
tillvägagångssätt i genomförandet av denna studie.

33..11..22  AAnnggrreeppppssssäätttt

Vi avser att med vår studie bidra till förståelsen för ämnet
projektportföljshantering, ett ämne som hittills är relativt outforskat. När
kunskapen om det området som ska undersökas är näst intill obefintlig är det
svårt att veta vilka frågeställningar som är relevanta. Studien kan då utformas i
syfte att lära sig så mycket kring problemområdet att förståelsen för detta ökar
och att en grund för fortsatta studier skapas. En sådan undersökning har ett
explorativt syfte och det är här vi lägger betoningen i vår uppsats. (Lekwall &
Wahlbin, 1995) Hur angriper vi då problemet?

Det finns huvudsakligen två skilda angreppssätt inom vetenskaplig forskning,
induktion, ”upptäcktens väg” respektive deduktion, ”bevisandets väg”.
(Holme & Solvang, 1997) Induktion innebär att forskaren utifrån empiriskt
insamlade data sluter sig till mer generella teorier för att kunna dra generella
slutsatser. Slutsatserna är således baserade på empirisk information. Att istället
utveckla teorier deduktivt innebär att forskaren, efter att ha ställt upp en
hypotes utifrån befintlig teori, gör en logisk och tankemässig slutledning
utifrån enskilda empiriska fall. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999) Båda
dessa angreppssätt illustreras i figuren nedan.
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Figur 2: Induktiv ansats till vänster och deduktiv ansats till höger,
Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999, sid. 218, egen bearbetning.

Inget av dessa angreppssätt har i vår studie tillämpats i renodlad form. Efter
att ha studerat diverse projektledningslitteratur såg vi att det finns en lucka
inom projektforskning vad gäller hantering av flera parallellt pågående projekt.
Frågeställningarna är teoretiskt härledda utifrån ett antal artiklar som
behandlar multiprojektmiljön men då litteraturen på området är bristfällig och
inte så många teorier finns valde vi att genomföra en empirisk studie vilken
ligger till grund för våra slutsatser. Efter att ha fastställt
undersökningsområdet och skaffat oss en förförståelse kring ämnet genom
litteraturstudier fortsatte vi med att genom intervjuer utforska verkligheten i
de tre organisationer vi valt som studieobjekt. Under tiden som intervjuerna
genomfördes läste vi ytterligare litteratur om sådant som belystes i
intervjuerna och som vi således ansåg vara av betydelse i fråga om hantering
av en projektportfölj. Därmed kompletterade vi vår förförståelse vilket vi
anser gav oss möjligheten att bättre kunna förstå och bearbeta det insamlade
materialet.

33..22  MMEETTOODDVVAALL

Vi definierar vår studie som en form av komparativ fallstudie där vi studerar
projektportfölj och hanteringen av en sådan med avseende på urval och
förändringar i tre specifika fall, utifrån den definition som står att finna i
Eisenhardts artikel (1989, sid. 534):

”The case study is a research strategy which focuses on understanding the
dynamics present within single settings.”

I samma artikel menar Eisenhardt (1989) att det finns flera olika typer av
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fallstudier gällande antalet fall som studeras, det är således möjligt att i en
fallstudie inkludera mer än ett fall. En fallstudie är enligt Eisenhardt (1989)
lämplig då avsikten med studien är att söka förstå enskilda sammanhang och
speciellt i de fall ämnesområdet är nytt, vilket som vi indikerat gäller vår
studie. Dessutom anser Eisenhardt (1991) att forskaren genom att studera mer
än ett fall ges möjlighet att upptäcka olika mönster i respektive fall och att
risken för att förhastade slutsatser dras utifrån det unika fallet minskar.
Följaktligen kan vi genom att studera tre olika fall finna olika motstridiga eller
kompletterande aspekter kring ett och samma fenomen och därmed, menar vi,
skapa en bredare förståelse än om vi enbart studerade ett fall.

Fallstudier sker enligt Eisenhardt (1989) vanligtvis utifrån en kombination av
olika datainsamlingsmetoder, såväl kvalitativa som kvantitativa. För vår
undersökning har vi valt att använda oss av kvalitativ metod både vad gäller
insamling av data, i form av personliga intervjuer, samt tolkning av data.
Eisenhardt, 1989 menar att kvalitativa data hjälper oss att förstå varför det
som studeras ser ut som det gör. Den kvalitativa metoden innebär enligt
Holme & Solvang (1997) ett sökande efter riklig information om få
undersökningsenheter i en strävan att gå på djupet och är därför lämplig då
forskaren strävar efter en förståelse för det studerade ämnet. Därav att vi
finner den kvalitativa metoden lämplig för genomförandet av vår studie.

33..33  TTIILLLLVVÄÄGGAAGGÅÅNNGGSSSSÄÄTTTT

I detta avsnitt presenterar vi hur vi gått tillväga vid insamling, sammanställning
och bearbetning av information, såväl empirisk som teoretisk.

33..33..11  VVaall  aavv  oorrggaanniissaattiioonneerr  aatttt  ssttuuddeerraa

Enligt Eisenhardt (1989) hjälper urvalet i en fallstudie till att avgränsa
undersökningsområdet samt att urskilja variationer som kan tänkas bero på
skillnader i de fall som undersöks. Genom att identifiera för vilka fall
undersökningen gäller sätter vi också gränsen för resultatens generaliserbarhet.
Utgångskriteriet för vårt urval av studieobjekt var organisationer som utför
sina aktiviteter i form av projekt, vilket kan anses vara ett ganska brett
kriterium med tanke på att vi i bakgrunden indikerat att allt fler organisationer
idag använder sig av denna organisationsform. Vi valde ut ett antal
organisationer efter tips från vår handledare och efter det tidigare nämnda
samtalet med en säljare på ett konsultbolag (Kerstin Blom, HiQ, 2000-11-07)
vars kunder bland annat är projektbaserade organisationer i multiprojektmiljö.
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Dessutom fick vi uppslag till organisationer att studera utifrån i litteraturen
angivna exempel på organisationer som arbetar i projekt. Via e-mail och
telefon kontaktade vi ett antal personer med någon form av övergripande
ansvar för projektverksamheten i organisationerna vi valt för att ta reda på om
de var intresserade av vår studie och kunde ställa upp på en personlig intervju.
Tre av de personer och därmed organisationer som visade intresse för vår
studie arbetar i huvudsak med att i projekt utveckla högteknologiska
produkter för mobilkommunikation samt med underhåll av dessa produkter
när de väl är lanserade på marknaden. Det faktum att dessa organisationer
hade en liknande projektverksamhet inom samma bransch samt att det genom
telefonsamtal med kontaktpersonerna i dessa tre organisationer framgick att
de arbetar relativt medvetet med att söka hantera sina projekt på ett mer
övergripande plan i form av en portfölj, gjorde att vi ansåg dem lämpliga för
vår studie. De tre organisationerna är BSC och SR som båda ingår i Ericsson
Radio Systems samt Telia Mobile Sverige vilket är ett av sju affärsområden
inom Telia Mobile. Motivet till att välja två organisationer inom samma bolag
är att vi var intresserade av att undersöka huruvida två enheter inom samma
bolag skiljer sig åt eller inte avseende hanteringen av sin respektive
projektportfölj samt huruvida organisationernas respektive projektportfölj
skiljer sig åt avseende dess innehåll och kännetecken.

33..33..22  UUrrvvaall  aavv  rreessppoonnddeenntteerr

De personer vi först kontaktade i respektive organisationen är samtliga
projektkontorschefer varav en även har en roll som projektkoordinator och
således är ansvarig för koordineringen mellan projekten inom organisationen.
Dessa har alla någon form av övergripande funktion vad gäller projekten i
organisationen. Vi anser således dessa personer utgöra ett representativt urval
med tanke på att vi ville intervjua personer som är insatta i och arbetar med
den övergripande hanteringen av de flertal parallellt pågående projekt som
utgör organisationens projektportfölj. För att vidga perspektivet och få olika
infallsvinklar på problemområdet i förhoppning om att kunna göra en
sammantaget sett mer trovärdig tolkning, valde vi att intervjua tre personer
per organisation. I syfte att försäkra oss om att vi kom i kontakt med personer
som besitter den information vi ville komma åt tog vi hjälp av de nämnda
kontaktpersonerna då de har större vetskap än oss om vilka lämpliga
respondenter kunde tänkas vara. Detta anser vi bidrog till att öka giltigheten
såväl som tillförlitligheten i den information vi erhöll. Respondenternas roller
och funktioner presenteras i samband med presentationen av det empiriska
materialet i kapitel 5.
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33..33..33  IInnssaammlliinngg  oocchh  bbeeaarrbbeettnniinngg  aavv  lliitttteerraattuurr

I syfte att kunna precisera undersökningsuppgiften och specificera
frågeställningen valde vi att först utifrån befintlig litteratur, såväl böcker som
artiklar och tidigare studier, inhämta kunskap om vårt valda problemområde.
Vi använde oss av databaser såsom Libris och Horizon i biblioteket på
Linköpings Universitet och sökte bland tidsskrifter, böcker och studier på ord
såsom projektorganisation, projektledning, multiprojektmiljö,
multiprojektledning, projektportfölj, projektportföljsurval samt dessa
begrepps engelska motsvarigheter. Vi började med att läsa
projektledningslitteratur då vi genom denna litteratur hoppades kunna finna
litteratur som handlade om hantering av en projektportfölj och/eller hantering
av projekt i en multiprojektmiljö. Som vi redan nämnt är litteraturen om
multiprojektmiljö, multiprojektledning och projektportföljshantering relativt
begränsad. Därför kom de referenser vi valt att utgå ifrån att i mångt och
mycket bli en fråga om access. Utifrån den funna litteraturen definierade vi ett
antal frågeområden som vi ansåg lämpliga att täcka in vid insamlingen av
empirin (se intervjuguide, bilaga 1). Att innan insamlingen av empiri påbörjas
identifiera frågeställning och variabler som kan tänkas relevanta ger enligt
Eisenhardt (1989) större möjlighet att få empiriskt grundade slutsatser. Detta
därför att det ger en större chans att information som kan ha betydelse för
studien inte utelämnas.

Med anledning av att det i vårt syfte ingår att bidra till förståelsen för hur
urvalet av projekt till portföljen går till föll det sig naturligt att vi sökte
litteratur om projektportföljsurval. Urvalsmodeller och utvärderingsmetoder
angående den optimala projektportföljen står att finna i delar av litteraturen, se
bland andra Gasemzadeh et.al. (1999) och Meredith & Mantel (2000). Dock är
flera av dessa modeller av matematisk karaktär och syftar till att beräkna
sammansättningen av den optimala portföljen. Då vår avsikt inte är att ta fram
eller testa en optimal urvalsmodell, var dessa modeller inte till någon stor
hjälp.

När intervjuerna väl var genomförda gick vi tillbaka till litteraturen för att
fokusera på de teorier som utifrån den insamlade empirin tycktes oss mest
relevanta och uteslöt i referensramen de teorier som inte direkt behandlade
hantering av flera parallella projekt. Det var dock inte många teorier vi hittade
som kunde anses relevanta och kunde kopplas till det empiriska materialet och
de aspekter som framkommit genom intervjuerna. De teorier vi fann och som
vi ansåg vara relevanta behandlar aspekter som organisationer bör ta hänsyn
till vid projektportföljshantering och vid projekturval, samt två urvalsmodeller
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över själva processen vid urval. Denna teoretiska information såg vi ligga i
linje med vad vi studerar och till viss del behandla de frågor vi ställde i
problemformuleringen. Följaktligen är det detta vår referensram till stor del
utgörs av.

33..33..44  IInnssaammlliinngg  oocchh  bbeeaarrbbeettnniinngg  aavv  eemmppiirriisskk  ddaattaa

För insamling av empirisk data har vi valt att använda oss av personliga
intervjuer då det ger oss en närhet till studieobjekten, vilket enligt Holme &
Solvang (1997) också är ett av de utmärkande dragen för kvalitativ metod.
Intervjuer anser vi fördelaktigt då vi som intervjuare direkt kan be om
förtydligande och be respondenten att utveckla frågor som vi anser vara av
intresse. På så sätt kan vi få utförligare svar och mer ingående information än
vi skulle ha erhållit genom exempelvis en enkät där svaren redan är
formulerade och/eller det inte finns så mycket utrymme för respondenten att
utveckla sina svar.

Vad gäller valet av intervjumetod valde vi att genomföra en, vad Lantz (1993)
benämner, riktat öppen intervju. Då vår förförståelse kring det studerade
problemområdet var begränsad, kunde vi inte i förväg strukturera upp alla de
frågor som kunde bli relevanta att ställa, utan fick istället rikta in oss på de
områden som vi ansåg viktiga att belysa, och som i sin tur kunde leda oss fram
till den information vi sökte. Utifrån dessa områden utformades ett antal
frågor vilka sammanställdes i en intervjuguide (se bilaga 1).

Den intervjuguide vi använt kan synas detaljerad och omfattande och således
ge intrycket att intervjuerna var väldigt strukturerade, vilket inte var fallet.
Guiden användes endast som ett stöd åt oss under intervjun för att vi inte
skulle missa att täcka in något av de områden vi hade för avsikt att belysa.
Intervjuguiden och frågorna i den anpassades efter respektive respondent och
dennes roll i organisationen, vilket innebär att samtliga frågor i intervjuguiden
inte ställdes vid varje intervjutillfälle. De nio intervjuerna vi genomförde
pågick i en och en halv till två timmar och ägde rum på respektive
organisations kontor.

Användandet av en riktat öppen intervju ger, enligt Lantz (1993), en möjlighet
att belysa det som studeras utifrån olika synvinklar, då respondenterna i viss
utsträckning ges en möjlighet att prata fritt kring de frågeområden som
behandlas. Resultaten i sin helhet ger därmed en annan typ av förståelse än
om samtliga respondenter svarat på exakt samma frågor och inget utrymme
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för vidare reflektioner givits respondenterna. Denna positiva effekt anser vi ha
erfarit genom våra intervjuer. Exempelvis tog intervjuerna i BSC en något
annan inriktning avseende val av projekt till projektportföljen, än intervjuerna
i SR och Telia Mobile Sverige vilket gav ytterligare infallsvinklar på vad urvalet
i en projektportfölj kan handla om.

Till samtliga respondenter skickades några dagar innan intervjun en
komprimerad version av vår intervjumall för att de skulle kunna skapa sig en
uppfattning om vilka frågor vi hade för avsikt att ställa och om de kunde svara
på frågorna. Detta gjorde vi för att försäkra oss om att de var rätt personer att
intervjua med vilket vi menar att de besatt den information vi ville åt och
således kunde besvara våra frågor, vilket vi menar leder till att öka svarens
giltighet. Vi deltog båda två på samtliga nio intervjuer då vi ansåg att detta
skulle kunna ge mer än om endast en av oss var närvarande. Genom att vara
två intervjuare anser chansen vara större att relevant information som ges
under intervjun uppmärksammas och att det ställs kompletterande frågor om
denna.

Den ena av oss hade ansvar för att leda intervjun framåt det vill säga att se till
så att vi inte uppehöll oss för länge inom ett frågeområde. Denna roll växlade
vi mellan intervjutillfällena. Båda två var dock aktiva och ställde frågor under
samtliga intervjuer. Vi fick respondenternas godkännande att citera dem i
uppsatsen och att använda såväl deras som organisationens namn.
Intervjuerna spelades, med respondenternas godkännande, in på bandspelare
eftersom vi ville kunna fokusera oss på samtalet och söka få ut så mycket
information som möjligt under intervjutillfället. Dessutom gav inspelningen
på bandspelare oss möjligheten att citera respondenterna. Vi är medvetna om
att det finns risk att användande av bandspelare kan verka hämmande på
respondenterna, även om vi inte upplevde detta vara fallet vid någon av
intervjuerna.

Efter att ha genomfört intervjuerna skrev vi ut dem nästintill ordagrant.
Intervjuunderlaget skickades till respektive respondent för godkännande. På så
sätt gavs de möjlighet att rätta till missförstånd samt att avgöra om vi hade
medtagit fakta som de inte ville skulle publiceras.

Sammanställningen och indelningen av det empiriska materialet gjordes
utifrån de områden vi täckte in via intervjuerna och vilka tas upp i
intervjuguiden. Under bearbetningen och tolkningen av materialet sållades
dock en del information bort då vi insåg att vi hade för stor mängd
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information om alltför många aspekter för att hinna bearbeta och analysera
allt inom ramen för denna uppsats, tiden skulle inte räckt till och dessutom
såg vi inte att all information behövdes för att vi skulle kunna uppnå syftet.

33..33..55  AAnnaallyyss

I analysen har vi bearbetat och tolkat det empiriska materialet från
fallstudierna och i viss mån sökt att relatera denna information till
referensramen. Referensramen ska ses som en grund för att skapa en
grundläggande förståelse om det problemområde vi studerar. Vi har inte för
avsikt att testa om någon särskild teori eller modell är empiriskt giltig, utan
använder oss av referensramen ur ett helhetsperspektiv. Vi relaterar sedan i
analysen resultaten av vår empiriska studie till den teoretiska referensramen
för att därigenom öka förståelsen för hur det empiriska materialet kan tolkas.

Till följd av det nämnda får teorierna en mindre roll i vår analys och
utgångspunkten är det material vi insamlat genom den empiriska studien.
Analysen är med andra ord induktivt härledd. Utifrån de tre fallstudierna har
vi först sökt urskilja mönster i respektive fall avseende de aspekter vi belyser i
hanteringen av en projektportfölj. Detta har sedan legat till grund för en
jämförelse fallen emellan. I jämförelsen har vi delat upp det empiriska
materialet i tre stora områden utifrån vad syftet är med denna studie;
projektportföljens kännetecken, projekturval och förändringar i portföljen.
Inom varje område jämför vi de tre organisationerna avseende de olika
aspekter vi tagit upp i problemformuleringen.

33..44  VVAALLIIDDIITTEETT  OOCCHH  RREELLIIAABBIILLIITTEETT

Begreppen reliabilitet och validitet kan vid kvalitativ metod, enligt Lantz
(1993), användas för att beskriva värdet av intervjun, det vill säga huruvida
resultaten från intervjun är användbara eller inte i studien. Reliabilitet står här
för tillförlitligheten i de svar som ges, medan validitet står för svarens giltighet.
Reliabilitet och validitet i en intervju uppnås enligt Lantz (1993) genom att
intervjuaren strävar efter att låta respondenten komma till sin rätt, ger
respondenten möjlighet att uttrycka sina tankar samt ställer frågor som är
relevanta för intervjuns syfte. Vad gäller det senare sökte vi uppnå detta
genom att formulera en bred intervjumall som täckte in flera aspekter av
problemområdet så att inte någon viktig aspekt skulle missas. Med avseende
på att låta respondenten komma till sin rätt var vi noga med att inte i alltför
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stor utsträckning7 styra respondenten utan låta denne få säga sin mening i
syfte att få tillgång till så ingående och giltig information som möjligt.

Genom att låta respondenterna granska och godkänna intervjuunderlaget gav
vi dem möjlighet att försäkra sig om att vi inte missförstått dem samt att ta
ställning till om vår uppfattning om vad som sagts under intervjun också
speglade deras tankar. Detta bidrar enligt Holmström (2000-11-10) till att öka
intervjumaterialets trovärdighet samt enligt oss till att öka giltigheten i svaren.
Det faktum att vi spelade in intervjuerna på band och att vi skrivit ut
intervjuerna i stort sett ordagrant bidrar också till att öka tillförlitligheten då vi
vid otydligheter i sammanställning, bearbetning och tolkning av det empiriska
materialet kunnat gå tillbaka och kontrollera vad som faktiskt sades under
intervjun. Även det faktum att vi vid otydligheter har kunnat vända oss till
respondenterna för förtydligande och förklaring, vilket vi nämnt tidigare,
anser vi bidrar att öka tillförlitligheten och därmed kvaliteten på studien.

33..55  MMEETTOODDKKRRIITTIIKK

En risk med att som vi använda en riktat öppen intervju är enligt Lantz (1993)
att resultaten från intervjuerna delvis blir olika, vilket gör att en jämförelse
försvåras. Detta upplevde vi till viss del då vi sammanställde och bearbetade
empirin. Vissa frågetecken uppstod då vi skulle sammanställa och bearbeta
vad respondenterna sagt, vilket mestadels berodde på att det fanns ”luckor” i
informationen. Med luckor menar vi att något var otydligt och att det inte helt
klart framstod för oss vad som menades. Detta kunde vi dock lösa genom att
vi hade försäkrat oss om att få återkomma till respondenterna för att
komplettera informationen vid oklarheter och frågor, vilket vi också gjorde.
Via email fick vi klarhet i otydlig information och svar på de frågor vi hade vid
bearbetningen och tolkningen av intervjumaterialet. Detta innebar att vi kunde
få tag på den information som saknades.

Strävan efter att genom fallstudien erhålla en så rik empiri som möjligt, menar
Eisenhardt (1989), kan leda till att alltför många faktorer behandlas och täcks
in i analysen. Detta gör att det kan bli svårt att få någon helhetsbild över vad
som egentligen avses med studien, vilket vi anser även skulle kunna begränsa
möjligheten att få den djupare förståelse som avses. Vi erhöll genom
intervjuerna en stor mängd information avseende många aspekter. Risken med

                                          
7 Med uttrycket ”i alltför stor utsträckning” avser vi det faktum att vi emellanåt behövde
styra diskussionen för att inte fastna i frågor som vi inte ansåg vara relevanta för vår
undersökning.
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dataöverflöd har vi sedan sökt hantera genom att efter en sammanställning av
empirin sålla bort de variabler som visat sig ha mindre betydelse för analysen
och resultatet.

Vid insamlingen av empirin sökte vi inte information enbart om det specifika
problemområdet, utan även om den kontext vilken respektive organisation
befinner sig i och i vilken organisationen hanterar sin projektportfölj samt
generell information om organisationens verksamhet och struktur. Denna
information anser vi dock vara nödvändig då vi menar att en förståelse av det
sammanhang i vilket det vi studerar existerar underlättar förståelsen av det
studerade. Vi anser att detta har bidragit till att vi uppnått en bättre förståelse
för svårigheterna och komplexiteten för respektive organisation i att välja
projekt till portföljen samt hanteringen av förändringar i denna, än om vi
endast fokuserat på det specifika problemområdet. Det var dock ingen lätt
uppgift då det handlar om högteknologiska avancerade produkter för
mobilnät och mobilkommunikation, vilket är helt främmande för oss båda.
Det handlade mycket om teknik och system vilket vi inte är insatta i, varför
det tog ett tag innan vi ens förstod produkterna som organisationerna
utvecklar, speciellt avseende BSC och SR.

En risk med fallstudieforskning hävdar Eisenhardt (1989) är att studien blir så
smal att det blir svårt att lyfta upp den till en mer generell nivå. De slutsatser
som dras blir således endast giltiga för de specifika fallen. Detta är vi väl
medvetna om och har inte för avsikt att generalisera de slutsatser vi kommer
fram till. Däremot är vår förhoppning att i och med att vi presenterar hur
studien har utförts samt vilken typ av organisationer (högteknologiska) och
projekt (produktutvecklingsprojekt) som vi studerat kan erbjuda läsaren en
förståelse för under vilka omständigheter de resultat som vi presenterar kan
betraktas vara giltiga.
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44  RREEFFEERREENNSSRRAAMM
Detta avsnitt syftar till att utifrån tidigare forskning avseende multiprojektmiljö och
projektportföljshantering skapa en grundläggande förståelse för området som utgångspunkt
för vår empiriska studie. Vi inleder med en diskussion kring ett projekts mål och den roll vi
anser dessa spelar vid förändringar i en projektportfölj. Därefter övergår vi till en
beskrivning av svårigheter som Payne (1995) förknippar med att hantera och driva projekt
i en multiprojektmiljö. Återstoden av kapitlet fokuseras på projektportföljshantering,
speciellt på urvalet av projekt till portföljen men även till viss del förändringar i portföljen,
då dessa aspekter utgör en del av vårt problemområde. Vi presenterar vad vi lägger i
begreppen projektportföljshantering och projektportföljsurval för att därefter belysa aspekter
som olika författare anser viktiga att beakta vid projektportföljshantering och vid urval av
projekt till en projektportfölj. I en diskussion om projektportföljshantering ingår också att
resonera kring vem eller vilka som involveras i och ansvarar för urvalet, varför vi ägnar ett
avsnitt åt detta. Avslutningsvis presenterar vi två modeller angående hur tillvägagångssättet
kan se ut vid val av vilka projekt som ska ingå i projektportföljen.

44..11  EETTTT  PPRROOJJEEKKTTSS  OOLLIIKKAA  MMÅÅLL

Ett projekts mål formuleras i tre dimensioner; funktion, tid och ekonomi.
(Selin, 1998) Funktionsmålet innebär att produkten som utvecklas ska uppfylla
de krav användarna ställer på den med avseende på funktion och kvalitet.
Tidsmålet avser när projektet ska vara klart och slutligen avser ekonomimålet
skillnaden mellan förväntade intäkter och kostnader för dels utveckling av
produkten, dels tillverkning och försäljning av produkten. Dessa tre mål
betraktar vi som de ramar inom vilka projektet ska genomföras.

Enligt Selin (1998) är det vanligt förekommande att det sker förändringar
inom ett projekt och/eller i dess omgivning vilket innebär att projektets mål
behöver revideras:

”Naturligtvis kommer i de flesta utvecklingsprojekt de ursprungliga målen att
förändras under projektets gång.”

Selin, 1998, sid. 29

Enligt Selin (1998) ska då hänsyn tas till det faktum att det existerar ett
inbördes beroende mellan det enskilda projektets tre mål; funktion, tid och
ekonomi. Detta beroende innebär att om det sker en förändring i ett av målen,
exempelvis kravspecifikationen för funktionsmålet, går det inte att samtidigt
uppfylla båda de andra två målen, tidsram och kostnadsbudget8, utan något av
                                          
8 I ekonomimålet ingår kostnadsbudget.
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dessa behöver sannolikt också justeras. Triangeln i figur 3 nedan använder
Selin (1998) för att visa på beroendet mellan det tre målen, där det enskilda
projektet placeras någonstans i triangeln vilket illustreras av krysset. Vi har valt
att även använda denna triangel för att illustrera ett projekts ramar, vilka vi
anser att målen utgör. Med detta menar vi, till skillnad från Selin (1998), att ett
projekts mål utgör de tre hörnorna och att strecken dem emellan bildar
gränslinjer vilka utgör de ramar som projektet tilldelas. Med figuren till höger
(figur 4) avser vi illustrera hur en förändring av ett av målen kan förändra ett
eller båda av de andra målen (i figuren är det dock endast två av målen som
förändras) och således förskjuta projektets ramar.

Figur 3: Inbördes beroenden mellan ett projekts mål samt projektets
ramar. Källa: Selin, 1998, sid. 86

Figur 4: Hur förändring i ett av målen påverkar ett projekts ramar

Ovanstående diskussion kan tyckas starkt fokuserad på det enskilda projektet
och läsaren kanske undrar vad detta har att göra med
projektportföljshantering. Vi menar att det enskilda projektets mål och ramar
blir aktuella inte enbart vid studier om det enskilda projektet, utan även då det
handlar om hantering av ett flertal samtidigt pågående projekt mellan vilka det
finns inbördes samband. Enligt Wheelwright & Clark (1992) kan förändringar
i ett enskilt projekts ramar få konsekvenser för de andra projekt som pågår i
en och samma organisation. Därmed blir det enligt oss aktuellt att hantera
förändringar i enskilda projekts mål och ramar på en övergripande nivå i
organisationen. Wheelwright & Clark (1992) skriver bland annat att det är
avgörande att varje projekt i en organisation inte överskrider dess budget för
resurser och tid. Detta anser samma författare vara nödvändigt eftersom om
ett enskilt projekt överskrider sina ramar medför det ofta allvarliga problem

Figur 3

Funktion

EkonomiTid

x

Figur 4

Funktion

EkonomiTid
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för andra pågående projekt samt för möjligheten att acceptera nya
projektuppdrag.

Vad är det då som kan ge upphov till förändringar av målen? Selin (1998)
nämner bland annat oförutsedda förändringar på marknaden, snabbare
teknisk utveckling än räknat och oväntade beslut från myndigheter. Även
inom själva projektet kan det uppstå situationer som gör att målen behövs ses
över och eventuellt justeras, till exempel att projektet stöter på svårigheter av
något slag, tidsförskjutningar eller högre kostnader än beräknat.

I det följande avsnittet går vi in närmare på multiprojektmiljön genom att ta
upp vilka svårigheter som existerar i denna. Detta för att skapa en förståelse
för svårigheter och komplexiteten i hanteringen av en projektportfölj i en
multiprojektmiljö.

44..22  SSVVÅÅRRIIGGHHEETTEERR  II  EENN  MMUULLTTIIPPRROOJJEEKKTTMMIILLJJÖÖ

Payne (1995) har indelat litteraturen som behandlar ledning i
multiprojektmiljöer i fem kategorier. Syftet med indelningen är att skapa en
bättre förståelse för de problem som är förknippade med ledning av de
flertalet projekt som existerar i en multiprojektmiljö samt, som Payne (1995)
uttrycker det, ge vägledning i samband med dessa problem. De fem
kategorierna är kapacitet, komplexitet, konflikt, engagemang och kontext. Av
dessa fem har vi funnit två särskilt relevanta med avseende på vår studie, och
som aktuella vid projektportföljshantering: komplexitet och kapacitet.
Komplexitet på grund av att vi vill söka förståelse för vari svårigheterna med
hantering av en projektportfölj ligger – varför det inte är helt okomplicerat att
välja vilka projekt som ska ingå i projektportföljen och varför det är viktigt att
förändringar i projekten i portföljen lyfts upp och hanteras på en högre
ledningsnivå än i det enskilda projektet. Kapacitet har valts eftersom det är
denna som begränsar antalet projekt som kan genomföras samt är orsaken till
att prioriteringar mellan projekt blir aktuella (se bland andra Anell, 2000,
Cusumano & Nobeoka, 1998; Payne, 1995). I de följande styckena kommer
således dessa två kategorier att beskrivas.

44..22..11  KKoommpplleexxiitteett

Vi inleder avsnittet om komplexitet med en diskussion kring interaktionen
mellan projekt. I och med detta tas resurshantering upp då det ofta är
resurserna som är den gemensamma nämnaren för projekten och ett av skälen
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till att samband och beroenden existerar mellan projekten. Avsnittet om
komplexitet avslutas med en beskrivning av skillnader som kan tänkas
förekomma mellan projekten i en multiprojektmiljö, något som Payne (1995)
anser ytterligare bidrar till komplexiteten i en multiprojektmiljö.

Interaktion
Ett projekt i en multiprojektmiljö interagerar direkt eller indirekt med andra
projekt. Interaktionen handlar exempelvis om att projekten nyttjar resurser
från samma resursägare. Vid projektets början fastställs vilka resurser som
resursägaren ska avsätta för projektet, vilken kvantitet och vid vilken tidpunkt.
Om behovet av resurser skulle komma att öka under projektets gång är det
inte säkert att mer resurser kan tilldelas projektet, eftersom resursägaren kan
ha bundit upp sina övriga resurser på andra projekt. I de fall som resursägaren
tillgodoser ett projekts förändrade resursbehov, får det sannolikt
konsekvenser för andra projekt som är beroende av samma resurs/-er. Det
ligger därmed i allas intresse att så långt det är möjligt hålla sig inom ramen för
de resurser som projekten vid deras initiering blir tilldelade, för att inte riskera
att ett projekt så att säga stjäl resurser från andra projekt eller håller på
resurser som andra projekt väntar på. (Payne, 1995) Som vi ser det
komplicerar detta hanteringen av förändringar som uppstår i ett projekt då
förändringarna kan få konsekvenser för övriga projekt.

Skillnader mellan projekt
Komplexiteten i multiprojektmiljön ökas, enligt Payne (1995), ytterligare om
projekten skiljer sig åt i flera avseenden. Enligt Payne (1995) finns betydande
skillnader mellan projekten vad gäller storlek, krav på kompetens samt hur
brådskande det är att projektet genomförs. Dessa tre aspekter presenteras
nedan.

Payne (1995) hävdar att stora projekt vanligtvis ses som viktigare än små
projekt. I en multiprojektmiljö medför detta problemet att de mindre
projekten missgynnas i kampen om organisationens knappa resurser. Vi
saknar dock en tydlig definiering av vad Payne avser med ”stora” respektive
”små” och ”mindre” projekt. Är det avseende antal mantimmar, mängden
resurser, projektets löptid och/eller antal projektmedlemmar? Även
organisationens engagemang för ett projekt påverkas enligt Payne (1995) av
vilken storlek det har. Han nämner dock inte för vilken storlek på projekt som
engagemanget är störst. Däremot påpekar Payne (1995) att projektets storlek
inte bör avgöra graden av engagemang, utan det viktiga bör vara vad som
uppnås med projektet och hur väl projektets resultat bidrar till att
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organisationens mål uppnås.

Dagens allt mer teknologiskt avancerade projekt leder enligt Payne (1995) till
att allt fler olika typer av kompetens behövs i projekten. Följden blir att det
krävs projektgrupper där projektmedlemmarna har specialkompetens inom
olika områden. Kravet på specialkompetens kan i sin tur medföra problem då
en enskild medarbetare med viss nyckelkompetens som behövs i ett projekt,
men som inte finns tillgänglig, möjligtvis inte kan ersättas av någon annan
medlem i projektet. Payne (1995) anser att detta är ett problem speciellt för
mindre projekt eftersom dessa kanske inte har tillräckligt med personer som
har samma kompetens för att kunna ersätta oväntade bortfall av
projektmedlemmar som besitter en specifik kompetens.

Även det faktum att projekt kan vara mer eller mindre brådskande för
organisationen påverkar graden av komplexitet. Payne (1995) nämner som
exempel att ett krav på en reservdel för ett felaktigt oumbärligt
cockpitinstrument är mer brådskande att tillgodose än ett utbyte av ett
flygplan som närmar sig slutet av sin ekonomiska livstid. Vidare påpekar
Payne (1995) att huruvida ett projekt är brådskande eller inte, återigen inte ska
förknippas med storleken på projektet, då han menar att det inte finns något
samband däremellan.

44..22..22  KKaappaacciitteett

Payne (1995) menar att en organisation som samtidigt bedriver ett flertal
projekt sällan har tillräckligt med resurser, det vill säga kapacitet, för att
tillfredsställa projektens behov. Att organisationen ändå bedriver fler projekt
än den har resurser till beror enligt samma författare på att organisationen inte
har råd att riskera att låta resurser stå outnyttjade. Med resurser avser Payne
(1995) främst organisationens personal. Enligt Payne (1995) utgör således
kapaciteten, i form av personal, en viktig orsak till att projekten i en
multiprojektmiljö begränsas, både ifråga om omfattning och antal. I syfte att
öka kapaciteten när nya projektuppdrag presenteras så att även dessa kan
antas menar Payne (1995) att det är vanligt att de anställda arbetar övertid.
Payne (1995) förespråkar istället att mängden åtagande i organisationen
begränsas för att hantera kapacitetsbegränsningarna, vilket han själv uttrycker
på följande vis:

”A better  method is to limit the taking on of additional work.”
Payne, 1995, sid. 164



Projektportfölj –  övergripande hantering av projekten i en projektbaserad organisation

REFERENSRAM

29

Huruvida Payne (1995) med detta påstående avser att antalet projekt ska
begränsas anser vi inte klart framgår. Payne (1995) diskuterar nya uppdrag
men anger inte tydligt om dessa ska utföras i befintliga projekt eller i nya
projekt. Däremot antyder han att nya uppdrag innebär nya projekt. Även
Wheelwright & Clark (1992) hävdar att det i syfte att balansera behovet av
resurser och hantera resurskapaciteten vanligtvis blir aktuellt att reducera
antalet projekt.

Om en projektbaserad organisation väljer att avstå ifrån vissa projektuppdrag
för att reducera antalet projekt, blir det enligt Payne (1995) aktuellt med någon
form av formell urvalsprocess genom vilken endast de mest lämpliga
projekten väljs att genomföras. Mer om urvalsprocessen av projekt som ska
genomföras står att läsa i kapitel 4.5.

44..33  PPRROOJJEEKKTTPPOORRTTFFÖÖLLJJSSHHAANNTTEERRIINNGG  &&  PPRROOJJEEKKTTUURRVVAALL

Efter att ha presenterat en del svårigheter i en multiprojektmiljö förknippade
med komplexitet och kapacitet går vi nu in på det område som ligger i fokus i
denna uppsats, nämligen projektportföljshantering med avseende på urval av
projekt till portföljen och hantering av förändringar i projektportföljen.
Diskussionen om projektportföljshantering inleds med en kort presentation av
innebörden av begreppen ”projektportföljshantering” och
”projektportföljsurval”. Därefter belyser vi olika aspekter som är aktuella och
relevanta att beakta vid hanteringen av en projektportfölj samt vid
projektportföljsurval. Dessa aspekter menar vi även är relevanta att ta hänsyn
till vid hantering av förändringar.

Cooper et.al. (1997) definierar portföljhantering med avseende på en
organisations projektportfölj som:

”A dynamic process, whereby a business’s list of active new product (and
R&D) projects is constantly updated and revised. In this process, new projects
are evaluated, selected and prioritized; existing projects may be accelerated,
killed or de-prioritized; and resources are allocated and reallocated to the active
projects.”

Cooper et.al., 1997, sid.17

Vi ser detta som en lämplig definition för vad även vi avser med
projektportföljshantering.
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Enligt vår definition på projektportföljshantering ingår i hanteringen av en
projektportfölj att utvärdera, välja och prioritera nya projekt till portföljen
vilket också är ett av de områden vi valt att studera. Med anledning av detta
anser vi det relevant att klargöra för läsaren vad vi menar med
projektportföljsurval. Meredith & Mantel (2000) menar att projekturval
handlar om att utvärdera nya projektförslag i syfte att sedan välja ut de som
bäst bidrar till att organisationen uppnår sina mål. Enligt Archer &
Ghasemzadeh (1999), innebär projektportföljsurval förutom att välja nya
projekt också att utvärdera pågående projekt i syfte att se om de fortfarande
uppfyller de krav som ställs på de projekt som ska ingå i portföljen. Archer &
Ghasemzadeh (1999) menar således att projektportföljsurval är en periodisk
aktivitet som syftar till att, utifrån vissa av organisationen uppställda kriterier,
välja ut projekt till en portfölj utifrån såväl förslag på nya projekt som redan
pågående projekt. Vi ansluter oss till den senare definitionen av
projektportföljsurval.

Som vi ser det blir en naturlig fråga angående såväl hantering av en
projektportfölj som urval av projekt till den, vilka aspekter som är värda att
uppmärksamma och beakta. Följaktligen presenterar vi i följande avsnitt de
aspekter vi uppmärksammat vid en genomgång av litteraturen på området
projektportfölj och projektportföljshantering. Vi börjar med aspekter att ta
hänsyn till vid hanteringen av en projektportfölj baserat på en studie av Anell
(2000). Det bör dock noteras att vi anser dessa även vara aktuella vid urval av
projekt till portföljen. Därefter går vi in på aspekter som bland andra Archer
& Ghasemzadeh (1999), Payne (1995) och Turner (1993) uppmärksammar i
samband med projektportföljsurval.

44..33..11  AAssppeekktteerr  aatttt  bbeeaakkttaa  vviidd  pprroojjeekkttppoorrttfföölljjsshhaanntteerriinngg

Det finns en mängd aspekter att beakta och svårigheter förknippade med
hantering av projektportföljen. I det följande kommer vi att ta upp några av
dessa vilka baseras på Anells (2000) studier av ett antal traditionella,
projektbaserade organisationer såsom konsultföretag, reklambyråer samt
privata fristående forskningsorganisationer. Vi anser att en del av det Anell
(2000) diskuterar även är relevant för andra typer av organisationer och deras
projektportföljer, där ibland de som vi valt att studera, varför vi valt att
presentera utvalda delar av resultatet från Anells studier i detta avsnitt. Vi
kompletterar också med aspekter som Archer & Ghasemzadeh (1999)
uppmärksammar ifråga om projektportföljshantering.
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44..33..22  BBaallaannss  ii  ppoorrttfföölljjeenn

För att få balans i portföljen menar Anell (2000) att val av nya projekt ska
ställas mot projektportföljens sammansättning av pågående projekt. Om det i
analysen av projektportföljen exempelvis visar sig att organisationen har
många olönsamma projekt, kan det vara viktigt för organisationen att
acceptera ett lönsamt projekt även om det inte är av strategisk betydelse,
medan icke lönsamma projekt utan strategisk betydelse ska avslutas. Detta val
hävdar Anell (2000) ska göras för att uppnå en relativt välbalanserad portfölj.
Att vid urvalet endast ta hänsyn till det individuella projektets lönsamhet kan,
enligt Ghasemzadeh et.al. (1999), ge en skev bild av vad som skapar den
optimala portföljen. Detta med anledning av att kombinationen av vissa
projekt tillsammans kan skapa ett högre värde än vad som kan skapas om
projektens värde beräknas var för sig och sedan summeras ihop för att få fram
portföljens totala värde (Ghasemzadeh et.al., 1999). Ovanstående  handlar
enligt Anell (2000) om att utveckla och acceptera projekt för att fylla tomrum i
portföljen och att göra sig av med projekt som är överflödiga antingen på
grund av att det finns flera identiska projekt eller på grund av att de inte lever
upp till de krav som ställs i organisationen. Anell (2000) anser det vara en
svårighet för organisationen att i förtid lägga ned projekt som inte visar sig
uppfylla de uppställda målen och kraven eller som utnyttjat resurserna innan
målet uppnåtts. Vad gäller projekt vars produkt är avsedd för extern kund
gäller det att, då det blir aktuellt att avbryta, hitta en lösning som så långt det
är möjligt tillfredsställer kunden, detta med så lite extra resurser som möjligt
samt utan att plocka resurser från övriga pågående projekt. (Anell, 2000)

Ovanstående visar på vikten av att inte realisera projektidéer innan en
genomgång av den befintliga portföljen har skett. Även Archer &
Ghasemzadeh (1999) betonar betydelsen av att sträva efter att nå en balans
mellan de projekt som ska ingå i portföljen. Balans anser Archer &
Ghasemzadeh (1999) ska uppnås med avseende på bland annat risk,
projektens tidslängd och projektens storlek avseende andel resurser. Detta för
att organisationen till exempel inte ska göra sig beroende av och binda upp en
stor andel resurser på ett fåtal och/eller stora projekt. Skulle mer än ett av
dessa misslyckas skulle det få negativa konsekvenser för hela organisationen.

44..33..33  SSttyyrrnniinngg  aavv  pprroojjeekkttffllööddeett  oocchh  rreessuurrssuuttnnyyttttjjaannddeett

Om det är externa kunder som genererar projekten har organisationen
begränsade möjligheter att påverka inflödet av projektförslag, medan en
organisation där projekten genereras internt har större möjlighet att styra
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inflödet. För de senare gäller dock ofta att projekten har en tendens att växa
både i storlek och antal. In- och utflöde av projekt måste enligt Anell (2000)
ställas emot organisationens existerande kapacitet om balans i portföljen ska
kunna uppnås. För att hindra över- respektive underutnyttjande av befintliga
resurser är det viktigt att projekten går väl och smidigt ihop med varandra.
Även Archer & Ghasemzadeh (1999) och Turner (1993) menar att projekt ska
väljas enbart då deras resursbehov faller inom ramen för organisationens
tillgängliga resurser, så att projekten kan levereras i enlighet med tidsplanen
och på ett effektivt sätt.

Anell (2000) anser vidare att kontrakt med kunder, det vill säga
uppdragsgivare, måste förhandlas så att start och slutförande av nya projekt
liksom projektens längd och resursutnyttjande passar in i den existerande
portföljen utan att för mycket omorganisering och omförhandlingar behöver
komma till stånd med övriga kunder och projekt. En typ av överbelastning en
projektbaserad organisation kan möta är när mängden och/eller storleken på
pågående projektuppdrag blir för stor för att kunna hanteras inom
organisationens tillgängliga resurser. Överbelastning kan även orsakas av att
existerande projekt visar sig kräva mer tid och resurser än de tilldelats, så att
de inkräktar på andra projekt. (Anell, 2000)

Ytterligare faktorer som ska beaktas avseende organisationens begränsade
resurser är, enligt Archer & Ghasemzadeh (1999), utnyttjandet av dessa under
projektens olika faser och det faktum att de olika projekten konkurrerar om
samma resurser. Dessa faktorer blir viktiga på grund av att projektens
resursförbrukning är tidsberoende, med vilket menas att det inte är konstant
från start till avslut, utan det varierar över tiden. Projektets behov av resurser,
både avseende sorts resurs och mängden av resurser, är relaterat till vilken fas
projektet befinner sig i. Denna varierande och tidsberoende resursförbrukning
medför att projekten och därmed deras resursbehov måste tidsplaneras så att
inte flera projekt samtidigt behöver samma resurser. (Archer & Ghasemzadeh,
1999), Här kommer vi återigen in på organisationens begränsade
resurskapacitet och hur den sätter gränsen för om nya projekt kan genomföras
och tas in i portföljen.

44..33..44  UUnnddeerrhhåållll  aavv  ppoorrttfföölljjeenn

Eftersom projekten utförs i en komplex miljö där det råder osäkerhet i olika
avseenden (Anell, 2000) och där förändringar ständigt sker vilka påverkar
projekten på olika sätt, kanske inte det beslut som togs för ett halvår sedan om
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vilka projekt som var mest passande att genomföra fortfarande är det
lämpligaste beslutet. Vi menar därför, i enlighet med Archer & Ghasemzadeh
(1999) och Anell (2000), att organisationen regelbundet ska följa upp sin
portfölj och projekten i denna. Detta för att även vid senare tidpunkter
besluta om projekten är värda att genomföra eller om det är aktuellt att
omprioritera mellan projekten i portföljen eller till och med avbryta påbörjade
projekt och/eller ta in nya projekt i portföljen. Om det sker förändringar i
projektportföljen kan det bli nödvändigt att gå tillbaka och återigen granska
projektens tidsplaner och tidsberoende resurskrav samt se vad förändringarna
får för konsekvenser på resursutnyttjande och portföljens totala värde. Vi
håller således med Anell (2000) såväl som Archer & Ghasemzadeh (1999) om
att projektportföljen systematiskt ska utvärderas och styras. I följande avsnitt
tar vi upp ytterligare aspekter att ta hänsyn till vid projekturval till en
projektportfölj.

44..33..55  AAssppeekktteerr  aatttt  ttaa  hhäännssyynn  ttiillll  vviidd  pprroojjeekkttppoorrttfföölljjssuurrvvaall

Anell (2000) hävdar bland annat att två centrala aspekter att beakta vid
fastställandet av vilka projekt som ska ingå i projektportföljen är lönsamhet
och strategisk betydelse. Med strategisk betydelse menar samma författare att
projekten ska:

”enhancing distinctive competence or enlarging the possible market for the firm’s
activities”

 Anell, 2000, sid. 81

Även om ovanstående två aspekter synes centrala är de inte de enda som är av
vikt att uppmärksamma vid urval till en projektportfölj. Exempelvis har Payne
(1995) delat in de aspekter han anser viktiga vid urvalet med avseende på
projektet, kunden, leverantören9 och projektets omgivning. Turner (1993)
antyder att det är svårt att ge ett ensidigt svar på vilka faktorer och aspekter
som beaktas vid projekturvalet, i det att det slutliga valet av vilka projekt som
ska ingå kommer att baseras på beslutfattarnas egna omdöme. Vilka faktorer
som det tas hänsyn till och vad omdömet baseras på kan således variera från
person till person. Då vi gick igenom litteraturen på området upptäckte vi att
det finns en stor mängd faktorer och aspekter kring projekturval som olika
författare menar att organisationen ska ta hänsyn till vid val av projekt till
portföljen. I syfte att skapa en form av överblick över de olika faktorerna
kommer vi nedan att presentera ett urval av de som vi anser täcker in de

                                          
9 Med leverantör menas den organisationen i vilken projektet utförs.
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väsentligaste och, i litteraturen vi läst, mest uppmärksammade faktorerna.
Indelningen har vi gjort utifrån de ovan nämnda faktorerna; projektet,
kunden, leverantören och projektets omgivning.

Projektet: Payne (1995) såväl som Archer & Ghasemzadeh (1999) och
Meredith & Mantel (2000) påpekar vikten av att utreda hur väl projektet
stämmer överens med organisationens uttalade mål samt bidrar till att dessa
uppnås. Vidare hävdar Turner (1993) att urvalet av projekt ska styras, det vill
säga väljas, utifrån affärsplanerna.

Avseende projektet menar Payne (1995) också att det ska beaktas vad som är
lämplig storlek på projekt samt om det är tekniskt, tidsmässigt och finansiellt
möjligt att genomföra det. Nyttan med projektet anser Turner (1993) ska
överstiga dess kostnader. Till detta vill vi i enlighet med Turner (1993) tillägga
att hänsyn också ska tas till risker som kan associeras med projektet och
utförandet av det.

Kunden: Vad gäller kunden ska enligt Payne (1995) hänsyn tas till tidigare
samarbete, finansiering och stabilitet. Vad som avses med finansiering och
stabilitet förklaras inte närmare, men vi tolkar det som att det med finansiering
menas huruvida organisationen kommer att få betalt för projektet eller inte
och att stabiliteten handlar om stabiliteten i relationen mellan kunden och
organisationen.

Leverantören: För leverantören av projektet gäller bland annat att ta hänsyn
till vilken erfarenhet som finns i organisationen med avseende på den
teknologi som blir aktuell att använda liksom pålitligheten i denna (Payne,
1995). Vidare gäller för leverantören att den kompetens som krävs för
genomförandet finns tillgänglig under den tid det tar att genomföra projektet
(Payne, 1995). Här vill vi således placera in projektets resursbehov eftersom
kompetens utgör en sorts resurs. För diskussion om beaktandet av
organisationens resurs och projektens resursutnyttjande hänvisas läsaren till
kapitel 4.3.3.

Projektets omgivning: Med projektets omgivning avser Payne (1995)
exempelvis affärsmässiga förhållanden och villkor, lokala lagar och skatter,
potentiell konkurrens samt risk. Det vill säga externa faktorer som påverkar
huruvida ett projekt väljs att genomföras eller inte.
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I samband med urvalet blir det enligt Archer & Ghasemzadeh (1999)
dessutom aktuellt för beslutsfattarna att beakta att de olika projekten
interagerar på ett eller annat sätt och att projekten kan vara beroende av
varandra, ett beroende som kan vara mer eller mindre starkt. Ett beroende kan
yttra sig i att projekt X inte kan starta innan projekt Y är färdigställt på grund
av att resultatet av det senare projektet används som input i projekt X (se även
Gareis, 1990).

Efter att ha presenterat olika aspekter som författare på området menar ska
beaktas vid hantering av och urval till en projektportfölj går vi vidare med att
utifrån litteraturen belysa vilka i organisationen som ansvarar för att välja ut
projekt till projektportföljen samt även vilka andra som är involverade.

44..44  VVEEMM  AANNSSVVAARRAARR  FFÖÖRR  PPRROOJJEEKKTTPPOORRTTFFÖÖLLJJSS--
UURRVVAALLEETT??

Valet av projektportfölj är enligt Archer & Ghasemzadeh (1999) bland annat
ett strategiskt beslut. Detta visar på vikten av att beslutsfattarna har tillgång till
såväl all relevant information utifrån vilken de enskilda projekten utvärderats
och jämförts, som information om projektportföljen i dess helhet. Dock är
det viktigt att de inte riskerar att drabbas av informationsöverflöd, vilket enligt
Archer & Ghasemzadeh (1999) är ett vanligt problem.

Urvalsprocessen ska enligt Payne (1995) ske i enlighet med formellt fastställda
metoder i syfte att kunna betrakta processen som öppen, konsekvent och
rättvis för alla inblandade parter. Payne (1995) betonar dock betydelsen av att
det finns någon inom organisationen som kan hantera denna urvalsprocess,
eftersom det är viktigt att den är effektiv och att det är klart innan projekten
startas upp att de verkligen ska genomföras. Syftet är att urvalsprocessen ska
fungera som ett medel för att fokusera resurserna så att de utnyttjas på det för
organisationen fördelaktigaste sättet, vilket innebär att maximal lönsamhet
uppnås. Dock menar Payne (1995) att alla parter som på något sätt kan
komma att påverkas av det ytterligare arbete som nya projekt medför, måste
ges en möjlighet att ha synpunkter på beslutet. Detta eftersom det är de som
ska bidra med tiden, kraften och pengarna som krävs. Själva beslutet om att
belasta organisationen med ytterligare projektarbete menar Payne (1995)
däremot ska tas gemensamt av de chefer som ”äger” de olika resurserna under
ledning av någon form av högre chef. (Payne, 1995)
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Urvalet av projekt till portföljen åligger, enligt Archer & Ghasemzadeh (1999)
vanligtvis en kommitté. I denna kommitté grundas besluten på såväl objektiva
kriterier, till exempel förväntad avkastning och projektkostnader, som
subjektiva kriterier vilka exempelvis är relaterade till behoven hos de olika
enheterna i organisationen. (Archer & Ghasemzadeh, 1999)

I följande avsnitt tar vi upp tillvägagångssätt vid urval av projekt till en
projektportfölj och presenterar i samband med detta två modeller.

44..55  AATTTT  VVÄÄLLJJAA  UUTT  PPRROOJJEEKKTT  TTIILLLL  PPOORRTTFFÖÖLLJJEENN

Detta avsnitt om att välja ut projekt till portföljen inleds med att vi presenterar
en modell för projekturval vilken vi baserat på en modell som Archer &
Ghasemzadeh (1999) utvecklat. Modellen beskriver urvalsprocessen med
avseende på val av projekt till en projektportfölj. Därefter presenterar vi
Wheelwright & Clarks (1992) så kallade ”Tratt-modell” som behandlar
tillvägagångssättet vid urval av produktutvecklingsprojekt, det vill säga den typ
av projekt som vi valt att studera. Anledningen till att valt att ta med denna
modell är att vi i vår empiriska studie upptäckte att Telia Mobile använder sig
av en modell som liknar denna ”Tratt-modell”.

44..55..11  MMooddeellll  fföörr  pprroojjeekkttuurrvvaall

Bland andra Anell (2000), Meredith & Mantel (2000) och Payne (1995) hävdar
att en projektbaserad organisation ska göra ett medvetet, systematiskt och väl
genomarbetat val av vilka projekt som ska ingå i projektportföljen och därmed
genomföras. Detta tolkar vi som att det kan sägas vara väsentligt att en
projektbaserad organisation har någon form av modell och/eller teknik för
hur urvalet ska gå till. Således har vi i det följande valt att presentera ett
exempel på hur en modell över urvalsprocessen av projekt till
projektportföljen kan se ut, vilken är baserad på Archer och Ghasemzadehs
(1999) modell. Det finns flera olika tekniker att tillgå vid projektportföljsurval.
Problemet med dessa är dock, enligt Archer & Ghasemzadeh (1999), att
många av dem är alltför komplexa, kräver för mycket inputdata och inte tar
hänsyn till de inbördes beroendeförhållanden som kan finnas mellan
projekten.

Archer & Ghasemzadeh (1999) liksom Meredith & Mantel (2000), betonar att
en urvalsmodell endast är ett verktyg för att underlätta beslutsfattandet vid
urvalet. Modellen i sig själv kan aldrig bära ansvaret för besluten som tas.
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Detta resonemang stödjer även vi. Meredith & Mantel (2000) menar dessutom
att verkligheten är alltför komplex för att kunna fångas in i en modell, och
således kan ingen modell leda till ett optimalt beslut. Är det då överhuvudtaget
relevant att presentera modeller i samband med urval av projekt till en
projektportfölj? Ja, hävdar vi. Det är relevant för att visa på vikten av att det
finns någon form av genomarbetad tanke bakom de beslut som fattas vad
gäller vilka projekt som ska genomföras, vilket ett flertal av de författare vi
tidigare refererat till, där ibland Anell, 2000; Meredith & Mantel, 2000; Payne,
1995; Selin, 1998, påvisar. Modeller för urvalsprocessen kan ha flera
användningsområden. Enligt Meredith & Mantel (2000) kan de användas vid
så väl utvärdering av befintliga projekt i portföljen som vid val av nya projekt
till portföljen.

Archer & Ghasemzadehs (1999) modell tar hänsyn till:
• Organisationens mångahanda ofta motstridiga kriterier
• Existensen av både kvantitativa och kvalitativa kriterier
• Begränsningar i de resurser som krävs i synnerhet då resurstillgång och

resurskonsumtion inte är jämnt fördelade över planeringshorisonten
• Ömsesidiga beroenden mellan projekt
• Balans i portföljen med avseende på risk, slutdatum och tidsplanering

I syfte att förenkla och strukturera urvalsprocessen delar Archer &
Ghasemzadeh (1999) in den i följande tre olika faser:

Fas 1:  Strategiska överväganden

Fas 2:  Enskild projektutvärdering

Fas 3:  Portföljurval

Vi utgår ifrån Archer & Ghasemzadehs (1999) modell och dessa tre faser, men
väljer att indela urvalsprocessen i ytterligare två faser som utgör vad vi kallar
för gallringsfaser. Även Archer & Ghasemzadeh (1999) tar upp dessa faser
men de betraktar dem inte som enskilda faser utan som en del av första
respektive andra fasen. Den första gallringen ligger efter att de strategiska
övervägandena gjorts i fas ett, medan den andra gallringen kommer efter fasen
där de enskilda projektutvärderingarna görs och innan det slutliga
projekturvalet. Vår omarbetade indelning av faserna i urvalsprocessen
presenteras nedan.
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Fas 1 - Strategiska överväganden10

I fas ett görs strategiska överväganden vilket handlar om att fastställa
projektportföljens strategiska fokus och koppla detta till företagets strategi.
Dessutom fastställs de resurser som krävs för projektens genomförande.
Dessa strategiska beslut om portföljens fokus och övergripande budget bör
tas utifrån ett övergripande perspektiv där hänsyn tas till såväl interna som
externa faktorer.

Fas 2 – Första gallringen11

Innan den enskilda projektutvärderingen tar vid ska en första utgallring ske för
att säkerställa att de projekt som tas i beaktande vid urvalet ligger i linje med
portföljens strategiska fokus. I samband med detta bör en möjlighetsanalys
genomföras samt en uppskattning om vilka parametrar som behövs för att i
fas tre kunna utvärdera projekten. Även sådana projekt som av någon
anledning måste genomföras bör identifieras eftersom dessa helt säkert
kommer att ingå i projektportföljen. Det kan vara projekt som måste
genomföras på grund av lagstiftning eller projekt som fungerar som stöd för
andra projekt som ingår i portföljen.

Fas 3 - Enskild projektutvärdering12

Den enskilda projektutvärderingen syftar till att analysera varje föreslaget
projekt med avseende på exempelvis lönsamhetskrav och risk, oberoende av
övriga projekt, det vill säga utan att göra jämförelser projekten emellan.
Dessutom utvärderas i denna fas det enskilda projektets bidrag till portföljens
övergripande mål. Dessa analyser och utvärderingar som sker utifrån vissa
bestämda bedömningskriterier vilka är gemensamma för alla projekt, används
sedan i femte fasen för att kunna jämföra de olika projekten på samma sätt
och därmed finna rätt balans och mix av projekt.

Fas 4 – Andra gallringen13

Ju fler projekt som tas i beaktande vid urval till portföljen desto mer komplex
blir beslutsprocessen, desto längre tid tar urvalsprocessen och desto svårare
blir det att fatta vettiga beslut om vilka projekt som ska ingå i portföljen. Med
anledning av detta förespråkar Archer & Ghasemzadeh (1999) att projekt som
är uppenbart bristfälliga sållas bort innan det femte stadiet tar vid, i vilket
urvalet av projekt till portföljen slutligen sker. Exempel på projekt som i detta
skede kan förkastas är sådana som inte överensstämmer med företagets
                                          
10 Källa är Archer & Ghasemzadeh (1999) om inget annat anges
11 Ibid.
12 Ibid.
13 Ibid.
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strategi eller projekt som inte kunnat uppfylla de på förhand uppställda
kriterierna beträffande exempelvis förväntad avkastning. Även vid denna
bortgallring är det dock nödvändigt att undanta sådana projekt som av någon
anledning måste genomföras, exempelvis på grund av lagstiftning eller på
grund av att de fungerar som stöd för andra projekt som ingår i portföljen.
Det gäller även att uppmärksamma att det faktum att ett projekt förkastas kan
få negativ effekt på pågående projekt och eventuellt hindra att de andra
projekten kan genomföras.

Fas 5 – Portföljurval14

Den sista fasen handlar om att ta det slutliga beslutet det vill säga att välja ut
vilka av de föreslagna projekten som ska ingå i projektportföljen. Här består
målet i att finna den sammansättning av projekt som skapar högst värde för
organisationen. För att kunna göra detta urval jämförs de föreslagna projekten
utifrån vissa bestämda kriterier och rangordnas sedan utifrån resultaten av
denna jämförelse. De projekt som hamnar högst i denna rangordning är de
som väljs ut att ingå i portföljen.

I fas ett, tre och fem, i den ovan beskrivna urvalsmodellen kan enligt Archer
& Ghasemzadeh (1999) olika tekniker och metoder användas. Vilken metod
som används vid utvärderingen och urvalet av projekten spelar enligt Archer
& Ghasemzadeh, (1999) mindre roll, det väsentliga är att samma
utvärderingstekniker används för samtliga projekt som ingår i urvalet till en
och samma projektportfölj så att en rättvis och enhetlig jämförelse kan göras
mellan projekten. Vilken eller vilka metoder som ska användas menar Archer
& Ghasemzadeh (1999) är upp till användaren själv att avgöra. Valet ska med
andra ord grundas på användarens preferenser. Dock beror metodens
lämplighet på projektets karaktär och på situationen projektet befinner sig i.
Vidare ska, vilket vi redan nämnt, de tekniker som används för utvärdering i
de olika faserna ses som stöd för beslutsfattandet. Med detta menas att de
tekniker och modeller som används ska förse beslutsfattarna med information
så att beslut kan fattas utifrån de faktorer som betraktas som viktigast för
organisationen.

En studie gjord av Cooper et.al. (1997) avseende projektportföljshantering i
produktutvecklingsföretag15 visade på att det inte fanns någon dominerande

                                          
14 Ibid.
15 Studien bygger på en studie av 35 företag som alla sysslar med produktutveckling. På fem
av företagen gjordes en djupare studie.



Projektportfölj –  övergripande hantering av projekten i en projektbaserad organisation

REFERENSRAM

40

generell modell för hur dessa företag hanterade sin portfölj med avseende på
bland annat urval och prioriteringar. De använde olika tekniker och verktyg.

44..55..22  MMooddeellll  fföörr  uurrvvaall  aavv  pprroodduukkttuuttvveecckklliinnggsspprroojjeekktt

Wheelwright & Clark (1992) presenterar en process, som de kallar för ”Tratt-
modellen”. ”Tratt-modellen” är ett alternativ för hur organisationen kan tänka
vid urval av projekt i vilka produkter ska utvecklas. Modellen beskriver den
process som organisationer vilka sysslar med produktutvecklingsprojekt
genomgår för att identifiera idéer och välja ut de mest lovande av dessa, vilka
resurserna sedan allokeras till. ”Tratt-modellen” är en slags bild över
organisationens tankeprocess angående identifiering av olika förslag på
produktutvecklingsprojekt, utvärderingen av dessa, samt valet av vilka nya
produkter som ska utvecklas i projekten och slutligen lanseras på marknaden.
”Tratt-modellen” beskriver vägen från förslag på ny produkt att utveckla i ett
projekt till det att produkten är utvecklad och klar att säljas.

Hur denna så kallade ”tratt” ser ut beror på organisationen ifråga och dess
tillvägagångssätt vid identifiering, utvärdering, bedömning och
sammansättning av innehållet i ett utvecklingsprojekt. En stor mängd olika
idéer om produkter att utveckla stoppas så att säga in i ”tratten” (se figuren
nedan), varpå de utvärderas. Ett antal av de mest lovande produktidéerna väljs
därefter ut till att bli en del av ett produktutvecklingsprojekt. De som väljs ut
undersöks och bedöms noga innan de tillåts gå vidare in i den smalare delen
av ”tratten” (se figuren nedan). I denna smalare del sker utvecklingen av
produkten i ett projekt. Det är dessa produkter och därmed projekten de
utvecklas inom, som organisationens resurser fokuseras till. Till slut är
produkten framställd och redo att lanseras på marknaden och därmed avslutas
projektet.

Vi illustrerar denna process och ”tratt” i figuren nedan. Figuren visar hur en
produkt går från idé till förverkligande och hur nya produkter väljs ut att
utvecklas i projekt för att slutligen lanseras på marknaden. ”Tratt-modellen”
utgör således en övergripande struktur för produktutveckling, den beskriver
generering och genomgång av de alternativ som finns på produkter att
utveckla samt olika beslutspunkter som projektförslagen passerar.
Wheelwright & Clark (1992) hävdar att denna ”tratt” skapar en bild över de
aktiviteter som enligt dem måste genomföras som en del av ett lyckat
utvecklingsprojekt.



Projektportfölj –  övergripande hantering av projekten i en projektbaserad organisation

REFERENSRAM

41

Figur 5: Tratt-modellen. Varje blank ruta i figuren illustrerar ett förslag
på ny produkt att utveckla i ett projekt. Varje grå ruta illustrerar ett
projekt i vilket en ny produkt håller på att utvecklas. De svarta rutorna
visar färdiga produkter.

Källa: Wheelwright & Clark, 1992, sid. 112, egen bearbetning
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55  EEMMPPIIRRII
Empirin utgör en presentation av det empiriska material vi insamlat genom intervjuerna vi
genomfört med personer i de tre studerade organisationerna. Empirin är upplagd efter de
organisationer vi studerat, vilket innebär att vi presenterar dem var och en för sig. Vi
inleder kapitlet med en kort, delvis gemensam presentation av organisationerna SR och
BSC under rubriken Ericsson Radio Systems. Anledningen till att vi gör en gemensam
presentation är att de båda organisationerna ingår i samma bolag, Ericsson Radio Systems,
och att läsaren således slipper få samma information två gånger. Vidare presenteras
informationen vi erhållit genom intervjuerna i SR och BSC, följt av en kortfattad
presentation av Telia Mobile Sverige samt resultatet av den empiriska studien vi genomfört
där. I presentationerna av organisationerna ger vi sådan information som vi anser har
betydelse för att läsaren lättare ska förstå och kunna ta till sig resultaten av intervjuerna.
Detta gör vi då vi menar att om läsaren förstår den kontext vilken studieobjekten befinner
sig i och den projektportfölj som de hanterar, kan han/hon lättare ta till sig och förstå de
empiriska resultaten samt det vi tar upp och kommer fram till i analysen respektive
slutsatserna.

55..11  EERRIICCSSSSOONN  RRAADDIIOO  SSYYSSTTEEMMSS

Inom Ericsson Radio Systems finns två affärsenheter, en som ansvarar för
tredje generationens mobilsystem och en som ansvarar för mobilsystemen
GSM och TDMA. I den senare, kallad Business unit MObile System (BMOS)
ingår två produktenheter som benämns SR och SV. Den förstnämnda utgör
en av de organisationsenheter vi studerat på Ericsson Radio Systems. Den
andra enheten som ingår i vår empiriska studie kallas BSC och ingår i
produktenheten SV. Läsaren hänvisas till organisationsschemat i bilaga 2 för
att lättare kunna skapa sig en bild över hur Ericsson Radio Systems
organisation är uppbyggd och var i den övergripande organisationen SR och
BSC placeras.

SR är som nämnts en av två produktenheter inom BMOS. Dess
ansvarsområde är produktutveckling, tillverkning, support och underhåll av
radiobasstationer för de tre mobilnäten GSM, TDMA och EDGE. SR
bedriver produktutveckling av både hårdvara och mjukvara för
basstationsprodukterna. SR har valt att använda sig av projekt för att utveckla
sina produkter, således är dess verksamhet baserad på projekten i vilka
produkterna framställs. En del av mjukvaruprojekten inom SR, främst inom
delproduktenheten SRF, svarar för produktutvecklingen av BTS-noden vilken
är en av tre noder som ingår i ett basstationssystem (BSS), vilket i sin tur ingår
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i ett GSM-system. En annan nod i basstationssytemet är BSC-noden vilken
den organisatoriska enheten kallad BSC ansvarar för. Läsaren hänvisas till
bilaga 3 för illustration av ett basstationssystem och dess innehåll samt av ett
BSS-projekt och dess sammansättning.

Skillnaden mellan mjukvaruprojekten i produktenheten SV (där BSC ingår)
och i SR är att SV inte har några egna hårdvaruplattformar. De tillverkar
mjukvaruappellationer på andras hårdvaruplattformar. SR utvecklar sina egna
hårdvaruplattformar och dessutom såväl mjukvaru- som hårdvaruprodukter.

BSC, Base Station Controller, är som sagt en av tre noder i ett
basstationssystem (BSS). Organisationen BSC har övergripande systemansvar
för BSC-produkten. Detta ansvar innebär att ge uppdragsgivaren, det vill säga
den strategiska produktledningen i BSS-organisationen, uppdaterade versioner
av produkten när det är dags att lansera en ny version av basstationssystemet.
Dessutom har BSC-organisationen ett totalansvar som innebär ett ansvar för
utveckling och förvaltning av produkten, kvalitet, kostnader, att produkten
kommer ut i tid samt utveckling och bibehållande av kompetens. BSC nyttjar
egna resurser och designcenters i världen för sin verksamhet.

55..22  SSRR
Vi inleder detta avsnitt om SR med att presentera linjeorganisationen i SR för
att sedan övergå till en presentation av projekten som ingår i SRs
projektportfölj. Därefter tar vi upp de beroenden som existerar mellan
projekten i projektportföljen och i övrigt. Vi anger skälen till att mängden
projekt i portföljen begränsas för att sedan komma in på urvalet av projekt till
portföljen. Under rubriken Urvalsprocessen presenteras hur SR går tillväga vid
projekturval, vilka aspekter som styr urvalet och vilka i organisationen som är
inblandade i detta val. Slutligen beskriver vi hur förändringar i
projektportföljen hanteras i organisationen. Detta upplägg är i stora drag det
samma även för BSC och Telia Mobile Sverige. Eftersom det finns vissa
skillnader mellan de tre organisationerna i mängden information som vi
erhållit om respektive område, kommer också upplägget modifieras något och
anpassas från fall till fall. Dock återfinns huvudrubrikerna i alla tre
presentationer; linjeorganisationen, projekten, beroenden, urvalsprocess,
förändringar.

På SR finns sex delproduktenheter eller ”subproduct units” som de kallas
inom Ericsson Radio Systems. Respektive delproduktenhet ansvarar för en
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viss produkt och har produktägaransvar för sin produkt. För att läsaren lättare
ska kunna skapa sig en bild över linjeorganisationen illustrerar vi den i ett
organisationsschema i bilaga 2.

De sex delproduktenheterna i SR-organisationen är:
SRT- ansvarar för TDMA-basstationer
SRN- ansvarar för Macro (=stora) basstationer för GSM
SRU- ansvarar för Micro (=små) basstationer för GSM
SRF- ansvarar för mjukvara (System features)
SRR- ansvarar för MSR (multistandardradio)
SRB- ansvarar för förvaltning av den äldre generationen basstationer samt
support och underhåll för GSM

Utöver dessa delproduktenheter finns tre avdelningar, varav en benämns
SRA. I SRA sitter den strategiska produktledningen som har helhetsansvar
för alla produkter inom SR. Chefen för SRA ansvarar för
produktportföljprioriteringen i SR och har det övergripande systemansvaret
för helheten i SR samt ansvarar för hur SR bedriver sina produkter ur
miljösynpunkt. I SRA arbetar de med vad SR-organisationen i grova drag vill
åstadkomma produktmässigt på kort men framförallt på lång sikt. Utöver SRA
har respektive delproduktenhet en egen produktledning. Chefen för
produktledningen i respektive delproduktenhet samarbetar med chefen för
strategiska produktledningen (SRA). Samtliga produktledningschefer sitter på
samma organisatoriska nivå.

RDB, Radio Development Board, är ett centralt forum i vilket de så kallade
TG-besluten (se PROPS i bilaga 5) fattas för samtliga större
nyutvecklingsprojekt inom SR. Det är med andra ord här de i SR tar ställning
till  om det är affärsmässigt korrekt att starta respektive lägga ned ett projekt.
På RDB möts projekt, linje, produktledning och marknad. I RDB sitter chefen
för SR-organisationen, chefen för strategiska produktledningen, samtliga
chefer från delproduktenheterna inom SR samt någon representant ifrån SV
och marknadsenheterna utanför SR. Även om projektkontorscheferna inte är
ordinarie medlemmar och inte har beslutanderätt i RDB så kan de ha en
rådgivande roll där. Dessutom är de ibland med på RDBs möten för att
tillsammans med produktledare och projektledare presentera förslag på hur
funktioner från listan över önskad funktionalitet ska paketeras ihop i projekt.
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Respektive delproduktenhet har en operativ styrgrupp som ansvarar för
projekten i den aktuella delproduktenheten. I denna operativa styrgrupp sitter
linjecheferna som äger resurserna, projektkontorschefen, chefen för
produktledningen, projektledarna samt chefen för delproduktenheten.
Dessutom kan någon linjechef från en annan delproduktenhet sitta med i de
fall då projekt utnyttjar resurser från denna andra enhet. Om ett projekt inom
enheten är en mycket viktig leverantör till ett projekt inom en annan
delproduktenhet deltar chefen för den andra delproduktenheten. I de fall då
flera enheter och dess produkter är beroende av ett projekts leverans, kan det
hända att förutom cheferna för de berörda delproduktenheterna, även chefen
för hela SR samt chefen för strategisk produktledning deltar på mötet i det
projektets operativa styrgrupp. I detta fall anses det inte vara en operativ
styrgrupp för endast den delproduktenhet inom vilken projekten utförs, utan
ses som en övergripande styrgrupp för hela SR. Det bör noteras att detta
endast sker vid enstaka tillfällen och är inget allmänt förekommande, men
möjligheten finns ändå att sammankalla till en sådan mer övergripande
styrgrupp.

Chefen för SRA är en av de personer vi intervjuat i SR. Utöver chefen för
SRA, har vi intervjuat projektkontorschefen och chefen för
delprojektkontoret i SRF varför mycket av det empiriska materialet berör
denna enhet. Med anledning av detta ser vi det som relevant att presentera
även hur denna enhet ser ut organisationsmässigt.

55..22..11  SSRRFF

På SRF arbetar cirka 700 personer, det är med andra ord en mycket stor
organisationsenhet.

”...vi har räknat ut att vi är en av Sveriges största mjukvaruföretag...”
Chefen för delprojektkontoret i SRF

I SRF finns åtta avdelningar, ett projektkontor samt en produktledning. För
illustration över SRFs organisationsstruktur hänvisar vi läsaren till bilaga 4.
Underavdelningarna ansvarar för olika mjukvarudelsystem. Projektledarna för
projekten i dessa olika delsystem är organisatoriskt sett placerade på
projektkontoret. Projektkontoret har hand om den operativa
projektplaneringen. Chefen för projektkontoret är ansvarig för alla
projektledarna inom SRF och han tillsätter projektledare till nya projekt.
Denna chef har ytterligare en roll som består i att agera projektkoordinator
och koordinera projekt inom SR. Det finns också ett delprojektkontor där
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chefen för detta ansvarar för samtliga delprojektledare i projekten inom SRF.
Vissa delar av projekten i SRF är utlagda på designkontor i främst Luleå, men
även Sollefteå, Mölndal, Sundbyberg och i Nürnberg (Tyskland). Dessa
designkontor jobbar på uppdrag för SRF.

SRF är den enhet i SR som har mest samhörighet med BSC funktionsmässigt.
Detta genom beroendena mellan noderna BTS16 och BSC, eftersom SRF
ansvarar för BTS-noden.

55..22..22  PPrroojjeekktteenn

SRs kunder är mobiloperatörer på marknaden det vill säga företagskunder.
Projekten handlar framförallt om att generera produkter som ska komplettera
produktportföljen, det vill säga nyutvecklingsprojekt såsom utvecklingen av en
helt ny basstation. Det utförs också projekt för de befintliga produkterna.
Dessa kan ha med förvaltning och tillverkningskostnad att göra, till exempel
ett projekt för att få ned tillverkningskostnaden. Det kan också drivas
specialprojekt om det är problem med kvaliteten.

 ”Vi har ju en portfölj eller familj av produkter och då är ju olika projekt till
för att utveckla olika delar.”

Chefen för strategisk produktledning

Projekten i SR-organisationen kan delas in i två kategorier; mjukvaruprojekt
och hårdvaruprojekt. Vad gäller nyutvecklingsprojekten pågår i dagsläget tre
till fyra mjukvaruprojekt, och nio hårdvaruprojekt. Mjukvaruprojekten kan i
sin tur delas in i:
• Funktionalitetsprojekt vilka utgör den del av mjukvaruprojektet som

handlar om funktionalitet, exempelvis SMS och GPRS.
• Mjukvaruplattformsprojekt som tar fram en form av mjukvara för

plattformar. Mjukvaruplattformen är till för att stödja nya
hårdvaruplattformar som utvecklas i produktprojekten och RU-projekten
(se nedan för förklaring).

 

 

 

                                          
16 Som vi nämnde inledningsvis består basstationssystemet (BSS) av BSC-, BTS- och OSS-
noden.
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Vad gäller hårdvaruprojekten finns följande tre typer:
• RU-projekt i vilka hårdvaruplattformar utvecklas. RU står för Replaceable

Unit. Denna typ av projekt och mjukvaruplattformsprojekten har många
kopplingar till varandra. Ett RU-projekt kan handla om att exempelvis ta
fram en viss del i en basstation som sedan också kan användas i ett antal
andra projekt, i utvecklandet av andra produkter.

• Produktprojekt sätter ihop de plattformar som RU-projekten utvecklar och
ser till att helheten fungerar.

• Plattform till plattformsprojekt finns det för närvarande endast ett av.
Plattformarna som utvecklas i dessa projekt används sedan i RU-projekten,
det vill säga i framställningen av hårdvaruplattformarna.

Tidslängden för såväl mjukvaruprojekten som hårdvaruprojekten varierar.
RU-projekten är på ungefär tre år. Vissa produktprojekt pågår mellan två till
tre år, men det finns också produktprojekt på ett år, att dessa blir kortare
beror på att de redan har en stabil plattform att bygga vidare på. Angående
projektens ledtid säger chefen för strategisk produktledning:

”Ju längre tid de tar desto större värde har de och är mer genomgripande.”

Ovan beskrivna projekt genomförs i de sex delproduktenheterna, exempelvis
ansvarar SRF för mjukvaruprojekt. Inom varje delproduktenhet finns det ett
antal olika projekt. I delproduktenheten SRF pågår fyra projekt samtidigt. Två
av dessa projekt är så kallade BTS-projekt, vid namn R8 och R9. I BSC-
organisationen finns motsvarande projekt (se kapitel 5.3). Dessa projekt pågår
i ungefär tre år och ligger delvis parallellt i tiden. Det vill säga, de drivs
samtidigt men befinner sig inte i samma fas. För de olika faserna i ett projekt
se PROPS i bilaga 5.

I syfte att skapa en förståelse för hur en delproduktenhets portfölj ser ut tog vi
reda på bland annat hur många projekt som ingår, hur långa dessa är
tidsmässigt och antal personer involverade i projekten. Ledtiden på projekten
varierar mellan sex månader och cirka tre år. Normalt sett pågår inga projekt
med färre än 50 personer. I en av delproduktenheterna pågår tre projekt. I två
av dem arbetar 150 personer och i det tredje 400 personer. De på 150
personer räknas som medelstora medan det på 400 personer räknas som ett
stort projekt.

Det är projektkontorschefen inom varje delproduktenhet som ansvarar för
enhetens projektportfölj, däremot finns inget projektkontor med ansvar för
hela SR-organisationens projektportfölj.
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”Vi har valt att inte ha något övergripande projektkontor för vi tror att vi kan
koordinera oss ändå.”

Projektkontorschef

Vid sidan om de cirka tre år långa BTS-projekten i SRF pågår också mindre (i
antal mantimmar och personer räknat) och kortare (ett halvår upp till ett år)
projekt så kallade maintenance-projekt vilka konkurrerar om samma resurser
som BTS-projekten. Dessa projekt har hand om felrättningar och rättar de
allvarligaste felen i produkterna som redan finns på marknaden. Maintenance-
projekten har lagts in under de längre BTS-projekten och således styrs ett
BTS-projekt och ett antal maintenance-projekt av en och samma
projektledare.

”Att vi har kunnat ta in maintainance-projekten i de stora projekten har gjort
att vi kan ha andra projekt parallellt istället. För hade vi haft både de här
maintenance-projekten, ett BTS-projekt och ett arkitektur-projekt hade det inte
fungerat. Det hade blivit en otroligt komplex situation.”

Chefen för delprojektkontoret i SRF

Maintenance-projekten är mindre parallella än BTS-projekten:

”I stort sett avslutas det föregående innan ett nytt påbörjas”
Chefen för delprojektkontoret i SRF

SR-organisationen har insett fördelen med att inte komma ut med endast en
stor release på slutet av ett projekt, utan istället göra delreleaser17 då de märkt
att det på så sätt går att förbättra lönsamheten. R9 är det första BSS-projektet
som använder sig av delreleaser.

”Här finns en möjlighet för oss. Om vi blir klara med en ny funktion tidigt
som kan vara ganska rejält stor är det onödigt att sitta och vänta ett år tills
den kommer ut på marknaden och vi kan börja ta betalt för den. Det är
ungefär som att ha enorma lager och låta produkterna ligga på hyllan ett år.”

Chefen för delprojektkontoret i SRF

55..22..33  BBeerrooeennddeenn

Det existerar många beroenden av olika slag inom SR-organisationen gällande
projekten. Det är inte enbart samband mellan projekten i SR-organisationen,
utan en del projekt har även kopplingar och samverkan med projekt i andra
organisationer inom Ericsson Radio Systems.
                                          
17 Detta är vad vi senare i presentationen av BSC beskriver som inkrementell utveckling.
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Eftersom delproduktenheten SRF ansvarar för BTS-projekten vilka
tillsammans med BSC-projekten ingår i ett BSS-projekt, finns det starka
samband och beroenden mellan dessa tre olika projekt. Läsaren hänvisas till
bilaga 3 för illustration av ett BSS-projekts sammansättning och
uppbyggnaden av ett BSS-system. En BTS-produkt säljs inte separat till
kunden, utan sätts alltid ihop med en BSC-produkt. Chefen för strategisk
produktledning uttrycker sambanden mellan BSC-produkten och BSS-
produkten respektive BTS-produkten på följande sätt:

”Tillsammans kan man säga att BSC och BTS bildar en BSS-produkt. Då
är det både hårdvara och mjukvara i båda noderna (BSC- och BTS-noden,
egen ant).[...] Tillsammans gör vi en lösning men vi gör olika produkter.”

Beroendena mellan dessa projekt beror på att de utvecklar produkter som
bygger på varandra. Projektkontorschefen i SRF beskriver sambanden på
följande vis:

”Så i vår värld jobbar vi dels i projekt mot eller med BSS och BSC, det är
våra huvudprojekt på SRF. Sen tar vi även fram programvara för nya typer av
basstationer och då jobbar vi egentligen på uppdrag av SRN och SRU.”

En del av projekten på SRF har således leveranser till och samverkan med
projekt inom två andra organisatoriska enheter inom Ericsson Radio Systems;
BSC och BSS.

Även inom delproduktenheten SRF finns det starka kopplingar mellan
projekten. Exempelvis avvaktar ett BTS-projekt att de andra
mjukvarusystemprojekten i SRF som på något sätt påverkar BTS-projektet,
blir klara innan det senare avslutas. Detta på grund av att:

”Tar man bort någon del av alla de här mjukvarudelssystemen fungerar inte
BTSsystemet.”

Chefen för delprojektkontoret i SRF

För att ytterligare komplicera sambanden mellan projekten i SR finns det även
samarbetsprojekt mellan vissa delproduktenheter. Till exempel har SRN och
SRF ett projekt där de samarbetar, i vilket SRF är med för att utveckla
mjukvara. Dessutom sker viss samverkan mellan projekten i de olika
delproduktenheterna. Bland annat bedriver SRN, SRF och SRR projekt med
många beroenden mellan varandra. Chefen för projektkontoret i SRF förklarar
skälet till varför SRF och SRN är så beroende av varandra:
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”Därför att det är SRN som gör flest hårdvarubasstationer och vi gör
mjukvara. SRU har vi också ett visst beroende med men det är mindre. SRU
gör också hårdvara men för små basstationer, micro-basstationer medan SRN
gör hårdvara för stora basstationer, macro-basstationer. Just nu ligger SRN före
SRU i tiden så därför har vi nu mer relation till SRN. Efter ett tag kommer
SRU också växa upp. Men då har vi förmodligen byggt upp en bra plattform
som gör att mindre korrigeringar behövs för SRU. Så SRN är så att säga
”plogen”.”

Vad beroendena mellan projekten i delproduktenheterna handlar om är olika
från fall till fall. Dessutom varierar beroendena över tiden. Dock är alla
projekt och produkter inom SR beroende av det största projektet inom SRF
och den plattform som det projektet bygger, vilket handlar om mjukvara.

”Alla enheterna inom SR är beroende av det största projektet, plattformen. På
det projektet har vi representanter från hela SR.”

Projektkontorschef

För att få någon slags övergripande kontroll och översikt över de många och
varierande projekten inom hela SR-organisationen har en projektkoordinator
tillsatts. Dennes uppgift är att söka koordinera och samplanera för vissa
projekt där detta behövs. Vilka projekt kan då behövas koordineras?

”Ofta är det så att SRN tar fram en hårdvara som fungerar på en befintlig
mjukvara, då behövs inte så mycket koordinering. Eller vi (SRF, egen ant.) tar
fram ny funktionalitet som körs på befintlig hårdvara då behöver vi inte heller
koordinera. I de fall SRN och SRF tar fram både hårdvara och mjukvara
samtidigt kan det behövas koordinering.”

Projektkontorschef

Här behövs koordineringen för att den nya mjukvaran respektive hårdvaran
ska kunna fungera ihop i en basstation, det handlar om teknisk koordinering.
Det behövs även koordinering på grund av att det finns beroenden i
leveransen mellan enheterna, gällande till exempel testning och hur, respektive
när, de båda produkterna introduceras på marknaden.

För att sammanfatta komplexiteten avseende de olika beroendena och
sambanden kan vi säga att projekten i tre av delproduktenheterna inom SR
(SRF, SRN och SRR) är beroende av varandra. Vidare existerar det ett
ömsesidigt beroende mellan BTS-projekten i SR och två externa typer av
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projekt (BSC- och BSS-projekten). Med externa projekt menar vi externa för
SR, det vill säga som inte ingår i SRs projektportfölj. Även vissa av projekten
inom en och samma delproduktenhet är till viss del beroende av varandra.

55..22..44  VVaarrfföörr  bbeeggrräännssaass  mmäännggddeenn  pprroojjeekktt??

”När man initialt tar fram en produkt, när man tar fram den första
produkten, har man vanligtvis ett enda stort projekt som man fokuserar oerhört
hårt på. Men när man väl har en etablerad produktportfölj med olika
produkter då måste man mer kunna hantera en uppsjö produkter och då blir
det en uppsjö projekt.”

Chefen för strategisk produktledning

Enligt chefen för strategisk produktledning har SR-organisationen alltid fler
projekt som de skulle vilja påbörja än de kan, på grund av:

”Det handlar om mantimmar vanligtvis. Vi har ju en viss budget att röra oss
med, vi kan inte bara anställa 1000 människor till, om vi skulle vilja.”

Chefen för strategisk produktledning

Det som anses vara en kritisk resurs inom organisationen är framförallt
nyckelpersoner med viss teknisk kompetens och kunskap, men:

”Även allmänt har SR brist på mänskliga resurser och ont om folk.”
Chefen för delprojektkontoret i SRF

55..22..55  UUrrvvaallsspprroocceesssseenn

SR använder sig av de så kallade TG-besluten i PROPS (se bilaga 5) vid urval
av nya projekt till portföljen. När det gäller de större nyutvecklingsprojekten
fattas TG1- och TG2- beslutet alltid av RDB. Det vill säga beslut om vilka
projektförslag det ska göras förstudie på samt det avgörande beslutet om vilka
projekt som slutligen ska realiseras och ingå i projektportföljen. Efter TG2
överlämnar RDB ansvaret för projekten till respektive styrgrupp som därefter
ansvarar för att driva och följa upp projektet. Innan varje TG-beslut ska en
riskanalys göras.

Genom en diskussion med kunderna och lokala marknadsenheter söker
produktledningen inom respektive delproduktenhet sammanställa en lista över
vad kunderna vill ha och kan tänkas vilja ha för nya produkter och funktioner:
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”Målet är att överträffa kundernas förväntningar.”
Chefen för delprojektkontoret i SRF

Det är således produktledningen som samlar in samtliga krav och önskemål
såväl från andra enheter inom SR och inom hela Ericsson Radio Systems, som
från externa kunder på marknaden.

Därefter görs en utredning för att se vilka funktionaliteter på listan som är
praktiskt genomförbara med avseende på teknik, tid, resurser, kompetens och
om flera funktionaliteter kan sättas samman i ett projekt. Dessutom görs
kostnadsuppskattningar för projektet. Genom en förhandling mellan chefen
för produktledning, chefen för systemledningen och projektkontorschefen
inom samma delproduktenhet väljs sedan ett antal funktionaliteter ut från
listan vilka sätts ihop i ett eller flera produktutvecklingsprojekt. Det är således
först här som ett projekt utformas och förslag på dess innehåll ges.

Därefter presenteras förslaget på projekt för operativa styrgruppen i
delproduktenheten ifråga. Om förslaget godkännes, presenteras det för RDB.
De projektförslag som godkänns av RDB görs det förstudie på. Förstudien
handlar bland annat om att definiera projektets innehåll det vill säga vad som
ska utvecklas i projektet samt att uppskatta kostnaderna, resursbehovet och
tidslängden för projektet. Efter att projektet passerat TG1 och genomgått
ytterligare en fas, utredningsfasen, tas TG2 vilket är det slutliga beslutet om
huruvida projektet ska ingå i portföljen eller inte. Detta avgörande val om
vilka projekt som ska ingå i projektportföljen, tas antingen av RDB eller av
den operativa styrgruppen i den delproduktenhet som kommer ansvara för
projektet, beroende på vad för projekt det gäller.

Alla större18 projekt som någon enhet inom SR vill starta upp måste gå via
RDB. Även projekt som handlar om nya produkter, plattformar eller
funktionalitet tas upp för godkännande i RDB. Är det däremot ett projekt
som handlar om  kostnadssänkningar tas det inte upp i RDB, utan hanteras
och beslutas om inom delproduktenheten. Var går då gränsen mellan projekt
som ska tas upp i RDB respektive sådana som delproduktenheten själv får
besluta om huruvida de vill genomföra eller inte? Chefen för strategisk
produktledning menar att:

”Finns ingen strikt gräns, kan gå någonstans mellan en och tio miljoner,
gränsen är inte så tydlig. Ibland kan små projekt tas upp för att de har ett

                                          
18 Större projekt har respondenterna beskrivit som projekt på cirka tre år och med uppemot
400 personer involverade.



Projektportfölj –  övergripande hantering av projekten i en projektbaserad organisation

EMPIRI

53

strategiskt stort intresse. Medan vi ibland hoppar över projekt fastän de går på
upp emot tio miljoner kronor. Så beslutskriterierna är inte formulerat utav
pengar utan snarare av projektets betydelse.”

Lönsamhet och viktiga stora kunder är det som prioriteras i första hand, vilket
nedanstående citat visar på:

”Vi kan aldrig prioritera bort vår egen lönsamhet. Vi kan ju inte bygga
produkter med så dyra tillverkningar att vi förlorar pengar på dom när vi säljer
dom [...].Om vi inte lyckas åstadkomma en lönsamhet som gör att vi går med
vinst varje år, även två till tre år framåt, spelar det ingen roll hur mycket
features19 vi har, om det inte finns någon annan som är villig att betala för det
[...]. Vi måste säkra vår lönsamhet, nästa steg är att förstå vad kunderna vill
ha. Så det är svårt att säga, det är både lönsamhet och enskilda kunder. Är
det någon stor kund som säger något så ger ju det lönsamhet.”

Projektkontorschef

Tilläggas kan att SRF har ett tiotal enskilda, viktiga, stora kunder.

I slutändan handlar det om lönsamhet, men det finns även andra faktorer som
styr vilka projekt som ska drivas. Eftersom SR-organisationen har som
ambition att ha minst 40-procentig marknadsandel, måste de ibland göra
produkter även för lite smalare nischer.

”Vi måste ge operatören alla de verktyg den behöver, men det är samtidigt
ganska viktigt att fokusera på dom som mest bidrar till vår lönsamhet”

Chefen för strategisk produktledning

Avvägningen sker utifrån en affärsmässig analys och fokus ligger på större
projekt som bidrar mest till lönsamheten:

”[…] det finns alltid ett större projekt som ligger mest i fokus”
Chefen för strategisk produktledning

Det är detta projekt som de med alla medel försöker få fram så fort som
möjligt. Då får samtliga andra projekt ge vika för det är det projektet och den
produkten som har högsta prioritet.   

                                          
19 ”Feature”, ses som en förbättring eller tillägg till systemet. ”Featuren” är ett antal
komponenter eller produkter som samverkar på olika sätt och skickar signaler till varandra,
exempelvis SMS. ”Feature” och funktionalitet används genom uppsatsen i samma
betydelse.
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”Vi röjer alla hinder som ligger i vägen för det, så långt vi bara kan. Men vi
får inte helt glömma att vi måste underhålla våra gamla produkter. Vi måste
se till att vi kan jobba med produkter som kommer  efter.”

Chefen för strategisk produktledning

Således är underhåll av befintliga produkter också viktigt. Dessutom har de i
åtanke vilka projekt som skulle kunna komma sedan och vilka produkter som
därefter ska utvecklas.

Det tas även hänsyn till om projekten ligger i linje med organisationens
strategi och mål.

”Jag skulle säga att det är väldigt lite som inte faller inom ramarna som
överhuvudtaget kommer upp och som behövs prioriteras.[...] Det är mycket som
vi skulle vilja göra, som är klockrent inom ramarna, så det övriga sorterar bort
sig självt. Ibland är det faktiskt så att man prioriterar något som ligger utanför
nuvarande strategin, för att vi måste hitta nya marknader. Innan jag började
på det här senaste jobbet, var ett typiskt sådant som vi kallar för innovativ cell.
Det var ett nytt område, något helt annorlunda än det vi höll på med. Vi
byggde upp det och efter två år var vi 300 personer. Nu är det en egen
produktenhet som ligger parallellt med SR och SV. Det började då som en
liten delverksamhet inom en produktenhet och fick resurser och ganska duktiga
människor eftersom han som var chef då trodde på det här och såg
affärspotentialen i det hela.”

Projektkontorschef

Det händer med andra ord att små projekt som inte ligger i linje med strategin
prioriteras, för att de tror att det kan vara något nytt som kommer att göra
succé i framtiden. Det är dock inte speciellt vanligt och det gäller att de kan se
affärsmöjligheterna i projektet. Det räcker inte med att någon kommer upp
med en idé om något projekt som vore roligt att sätta igång, utan det måste
finnas ett så kallat ”business case”20 för projektidén.

Vid urval tas det också hänsyn till eventuella samband mellan projekten och
hur de påverkar varandra.

”Varje gång ett nytt projekt ska påbörjas måste man bedöma hur det påverkar
övriga.”

Chefen för strategisk produktledning

                                          
20 ”Business case” beskrivs i PROPS som ett scenario för de affärsmässiga förutsättningar
som råder för den produkt eller tjänst som utvecklas i projektet.
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Bedömningen av vilken påverkan nya projekt kan få på andra befintliga
projekt görs till att börja med inom respektive delproduktenhet av
projektkontors-, system- och produktledningschefen.

”Det kritiska är att förstå vilket beroende det är mellan de olika projekten,
och innan vi startar ett nytt projekt kunna göra en bedömning av hur det
projektet kommer påverka de andra projekten som redan pågår. Vad är det för
kritiska resurser i de pågående projekten och kommer de resurserna bli
påverkade av att det nya projektet startas? Kunna besluta om man ska starta
igång projektet eller vänta. Så att man inte bara startar igång projekt så fort
som möjligt, utan också ser till hur vi ska få ut grejerna på marknaden. Det är
utflödet som ska styra och inte startandet.”

Projektkontorschef

Projektledarna för pågående projekt informerar om vilka de kritiska resurserna
är. Sedan jämförs dessa kritiska resurser med vad för resurser och mängden av
dessa som de nya projekten är i behov av. Om ett nytt projekt behöver
resurser som redan används i befintliga projekt förkastas det projektförslaget.

”[...] det bästa är att prata med projektledaren för ett projekt om vad som är
kritisk resurs i dennes projekt och sen prata med nästa projektledare om
kritisk resurs i hans projekt. Är det samma resurs kan man snabbt inse att
om det är ett nytt projekt som behöver samma kritiska resurs i ett tidigt
stadium så är det ingen vits att dra igång det, eftersom man då måste ta beslutet
om att försena något av de andra pågående projekten, för att frigöra denna
kritiska resurs. Där håller vi på just nu med att föra in en ny
projektledningsmetodik, för att på ett mer strukturerat sätt kunna hantera
detta; Critical Chain21.”

Projektkontorschef

Resursbegränsningar är en aspekt som beaktas vid urvalet av vilka funktioner
som ska ingå i ett projekt och därmed i en produkt

”Har man obegränsat med resurser så kan man göra de flesta funktionerna på
ett till ett och ett halvt år, men det har vi ju tyvärr inte. Ledtiden sträcks ut på
grund av att vi inte har obegränsat med folk. Så länge som vi kan visa på

                                          
21 Critical Chain är ett projektplaneringsverktyg för uppföljning av projekten samt
resursplanering. Med detta verktyg ska rapporteringen om hur projektet ligger till
tidsplanemässigt ske. Critical Chain är ett sätt för linjeorganisationen som tillsätter resurser
till projekten att kunna hantera parallella projekt så att inte samma person tilldelas två
projekt samtidigt.
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lönsamhet för önskade funktioner så är det efter mantimmar vi styr, inte
kostnaden.”

Projektkontorschef

Enligt en projektkontorschef sker valet av vilka projekt som ska prioriteras att
genomföras på följande vis:

”Det är rätt mycket magkänsla. Man samlar information från en massa olika
källor och sen försöker man göra en bedömning. Ibland gör man en riskanalys
för att förstå vad det är för osäkerhet, men det är sällan analyserna ligger till
grund för prioriteringsbeslut. Det är mer till grund för beslut om; -vad ska vi
lova, vad tror vi är möjligt överhuvudtaget.”

Projektkontorschefen på SRF uttryckte sig på följande sätt avseende hans
inflytande angående vilka projekt som ska genomföras:

”Ja, jag kan väl påverka i vilken ordning man ska göra vissa saker, beroende
på vad som är praktiskt görbart. Jag har en viss påverkansmöjlighet, men
oftast styrs våra prioriteringar av våra kunders behov och krav. Ytterst tas
beslut om prioriteringar av chefen för delproduktenheten respektive chefen för
SR, ofta med hjälp av RDB.”

55..22..66  FFöörräännddrriinnggaarr  ii  pprroojjeekkttppoorrttfföölljjeenn

Uppföljning av projekten i projektportföljen sker i allmänhet i de operativa
styrgrupperna. Varken RDB eller strategiska produktledningen (SRA) gör
någon löpande uppföljning av projekten. I vissa undantagsfall, exempelvis vid
stora förändringar på någon marknad kan de gå in och göra en
genomgripande analys av vilka ändringar som kan bli aktuella. I RDB tas
beslut om att avbryta projekt. Fram till TG2 kan projekt i regel avbrytas,
alternativt funktionalitet plockas bort från den produkt projektet ska utveckla.
Att projekt avbryts händer dock inte ofta.

”[…] efter TG Ett är det smärtsamt, då är det ett tåg som har börjat gå.”
Chefen för strategisk produktledning

Orsaken till att projekt ändå ibland avbryts är vanligtvis att förutsättningarna
på marknaden ändras. Det är inte ofta det beror på att projektet i sig inte
fungerar tillfredställande.

Om de i ett projekt tycker sig ha otydliga kravbilder, inte kommer kunna hålla
tidsramar eller inte kommer uppnå den förväntade kvaliteten, tas det upp i
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den operativa styrgrupp i den delproduktenhet där projektet drivs. Chefen för
delprojektkontoret i SRF beskriver vad som tas upp i operativa styrgruppen på
följande sätt:

”Där tar man upp diverse problem, det är i huvudsak att det är brist på folk,
ingenjörer. Det är det vanligaste, att man ska prioritera om. Det är de problem
som man inte löser inom projektet.”

De flesta problemen och förändringarna hanteras således inom projektet eller
i respektive delproduktenhets operativa styrgrupp. Det kan dock ske
förändringar i ett projekt som måste framföras i andra styrgrupper. Detta
gäller BTS-projekt som till exempel inte håller tidsramen, vilket då
styrgruppen i BSS-organisationen ska informeras om, eftersom det där finns
ett BSS-projekt som är beroende av BTS-projektet:

”Det kan vara om vi, inom SRF, är en del av ett BSS-projekt och vi inte kan
klara av en viss feature och vi väljer att göra något annat istället som är
viktigare för våra kunder, men som har med de andra enheterna22 inom BSS-
projektet att göra. Då måste de kunna säga om det är rätt eller fel att göra det.
Det är en typisk grej att vi väljer att prioritera någonting högre än vad de gör.”

 Projektkontorschef

Det som kan bli aktuellt är olika typer av tekniska förändringar vilket gör att
det ställs krav på ny funktionalitet, det vill säga förändringar i
projektinnehållet. Det kan också handla om att nya projekt dras igång vilket
innebär störningar för befintliga projekt vad gäller exempelvis resurser.
Dessutom kan det vara ändrade marknadskrav/kundkrav. Kraven på
förändringar kan uppstå såväl innan projektet sätts i gång som efter:

”I den ideala världen sker det innan, men oftast sker det plötsligt. Har vi ett
projekt som är två år långt, då kan man räkna med att det händer saker
under projektets gång. Kan man hålla nere tiden till sex månader så kanske
man kan säga att vi så att säga kan hålla undan förändringar. Men är det
längre än sex månader då får man räkna med att det händer något på
marknaden som gör att det inte längre är det här de vill ha utan det här.”

Projektkontorschef

                                          
22 De andra enheterna är bland annat BSC-organisationen och BSS-organisationen.
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När ny funktionalitet läggs till ett projekt, revideras projektbudgeten och
tidsplanen och ett nytt TG2-beslut fattas, hela projektplaneringen arbetas med
andra ord om.

”Gör om hela projektplaneringen, för det skulle kunna få konsekvenser för
slutdatumet och för helheten. På så sätt är man medveten om det när man får
in en ny funktion. Vi har en procedur innan TG Två vilken vi går igenom om
man lägger till stora nya funktioner.”

Chefen för delprojektkontoret i SRF

Angående den formella hanteringen av förändringar:

”När ett nytt krav kommer börjar det med att produktledaren säger till
projektledaren att han har fått ett nytt krav. Först säger projektledaren nej.
Men så pratar de ett tag och projektledaren förstår hur viktigt det är och säger
då att han kan få in det inom hans nuvarande ram.”

Projektkontorschef

I ovan nämnda fall skrivs en så kallad ”change request”, en ändringsbegäran,
vilken produktledaren skickar till projektledaren. Beslutet om att förändringen
ska göras fattas sedan av produktledaren som har lönsamhetsansvar för
produkten och som också är den som initierar förändringen. Om det är så att
de i projektet kan klara av förändringen inom nuvarande tidsplan men att de
behöver mer pengar, lyfts beslutet upp till den operativa styrgruppen.
Projektledaren informerar om att projektet fått en ”change request” och att
det går att genomföra förändringen men att det i sådana fall behövs mer
resurser. Detta beslut fattas av den operativa styrgruppen, men…

”Sen kan det vara så att projektet kan göra förändringen men att det innebär
att leveranstiden blir försenad. Det är ytterligare snäppet värre än att mer
pengar krävs. Då är frågan om man kan kasta ut något annat så att man
kan klara tiden samtidigt som man får in det nya. Då handlar det om
prioritering där emellan. Fortfarande kan man hantera det ganska väl. Ofta
kan det vara så att, ska vi göra den här förändringen så kommer det påverka
något annat åtagande som vi har utåt. Då har vi ytterligare ett forum som heter
RDB, som är högsta projekthanteringsforumet inom SR-enheten.”

Projektkontorschef

När det blir en leveransförsening eller sker en förändring i projektinnehållet
som påverkar projekt utanför respektive delproduktenhet eskaleras beslutet till
RDB.



Projektportfölj –  övergripande hantering av projekten i en projektbaserad organisation

EMPIRI

59

Prioriteringar är alltid aktuella och nödvändiga mellan de olika projekten i SR-
organisationen på grund av att:

”Man har begränsat antal resurser som man konkurrerar om. Det blir hela
tiden att man måste prioritera mellan olika projekt. Samtidigt går det inte att
slå ihop så här stora projekt till ett ännu större. Det skulle bli alltför
komplext.

Chefen för delprojektkontoret i SRF

Angående hur prioriteringarna går till:

”Har man stora projekt är det oftast det som ligger närmast i tiden att komma
ut till kunderna. På de andra projekten har man oftast längre tid på sig att
reagera. Det som alltid har högst prioritet är rättningar på den programvara
som finns ute hos kunderna, om det är något som inte skulle fungera där. Sen
är det den programvara som ligger närmast i tiden för kundleverans.”

Chefen för delprojektkontoret i SRF

Projektkontorschefen inom respektive delproduktenhet ansvarar för
prioriteringar mellan projekt inom delproduktenheten ifråga, exempelvis då
det handlar om att lägga till eller ta bort en viss funktionalitet. Chefen för
delprojektkontoret har tidigare varit projektledare och menar att man som
projektledare har en viss möjlighet att påverka vid prioriteringar.

55..33  BBSSCC
Presentationen av den insamlade informationen från BSC har samma upplägg
som i presentationen av SR, således börjar vi med att redogöra för BSCs
organisationsstruktur. Vi hänvisar till bilaga 2 för en illustration av BSCs
organisationsschema.

BSC-organisationen är liksom SR-organisationen uppbyggd kring en
linjeorganisation. Linjens uppgift är att utveckla, förvalta och lansera
produkten och har valt att göra detta i projektform. Projekten i sin tur
organiserar sig själva med projektledare, assisterande projektledare, samt
övriga som ska ingå i projektorganisationen. Dessa personer tas ur BSCs
linjeorganisation, i vilken de hör hemma.

Inom BSC finns fyra avdelningar. Ansvar för utformningen av produkten och
därmed vad som ska ingå i projektet för att synkronisera mot kundkrav och
tekniska krav ligger på systemavdelningen. Integrations- och
verifieringsavdelningen ansvarar för att se till så att produkten fungerar. De
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andra två avdelningarna är projektkontor. Det ena projektkontoret har
huvudansvar för utvecklingen av produkten, fram till dess att den levereras.
Rent formellt är det hit uppdraget från den strategiska produktledningen om
att sätta ihop ett projekt kommer. Detta projektkontor tillsätter projektledare
och lägger ut uppdrag på designkontoren samt styr resursplaneringen för
respektive projekt.

Det andra projektkontoret har hand om support, det vill säga, ansvarar för att
serva kunderna när problem uppstår i redan befintliga produkter.  Båda
projektkontoren ”köper” de resurser som ska ingå i projekten ifrån linjen och
ifrån design- och supportkontor ute i världen. Förutom dessa fyra avdelningar
finns två stödenheter varav den ena arbetar med kvalitetsförbättringar och den
andra utvecklar och tar fram utvecklingstekniker och modeller att applicera i
förbättringsprocessen.

Utvecklingsarbetet och uppdateringen av programvaran i varje projekt läggs ut
på organisationens designkontor som finns i Dublin, Hässleholm, Linköping,
Dallas och London. Designkontoren har olika kompetensprofil och är
ansvariga för utveckling av de funktionaliteter som ingår i en produkt.
Hopsättning och sluttest av hela produkten sker på BSCs kontor i Linköping.
Designkontoren är fristående bolag inom Ericssonkoncernen, och servar
förutom BSC även andra organisationer inom Ericsson Radio Systems.
Designkontoren ses som en del av BSCs virtuella organisation23 vilket innebär
att totalt sett består BSC-organisationen av cirka 600 personer, varav 150 sitter
på BSCs kontor i Linköping och formellt sett lyder under BSCs chef.

Det finns en operativ styrgrupp i BSC där samtliga chefer inom BSC sitter
med liksom de lokala designkontorens chefer, representanter från
produktledning och systemsidan på BSS och projektledarna för varje projekt
vilka är de som rapporterar om projektet. I denna operativa styrgrupp fattas
beslut om projektens inriktning, direktiv, förändringar och så vidare, det vill
säga sådant som har att göra med den operativa verksamheten. Även i BSS
finns en operativ styrgrupp i vilken frågor som inte kunnat lösas i BSC i första
hand tas upp. Rent formellt tas dock alla beslut i den beslutande
styrgruppen i BSS, där marknadsrepresentanter sitter med, och där
strategiska beslut fattas.

                                          
23 Designkontoren medräknas i BSCs virtuella organisation då de arbetar åt BSC men lyder
formellt sett inte under BSCs chef.
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De personer i BSC som vi intervjuat är chefen för BSC, projektkontorschefen
för det projektkontor till vilket projektuppdragen kommer samt en
assisterande projektledare.

55..33..11  PPrroojjeekktteenn

Fokus för produktutvecklingen är uppdelat på utveckling och leverans av
produkten till marknaden samt underhåll av produkterna som redan finns på
marknaden. Kunderna på marknaden utgörs av operatörer. BSC-
organisationen har tre parallellt pågående projekt vilka utgör huvudprojekten i
organisationen och vilka kallas för ”releaseprojekt”24. Samtliga dessa är
mjukvaruprojekt även om det också ingår hårdvara i dem. Projekten ska ha ett
innehåll som både tillgodoser kundernas krav och organisationens interna krav
på förbättringar och underhåll.

Huvudprojekten, eller ”releaseprojekten”, kallas för R8, R9 och R10 och
befinner sig alla i olika faser (se PROPS i bilaga 5). R8 befinner sig i den allra
sista fasen, avslutningsfasen, och har därmed lanserats och börjat säljas till
kunderna. R9 har passerat det så kallade TG2, vilket innebär att det har blivit
tilldelat pengar och resurser och därmed är påbörjat. R10 befinner sig i
förstudiefasen där projektinnehållet har börjat definierats och det görs krav-
och implementeringsspecifikationer samt undersöks när resurser finns
tillgängliga. Orsaken till att ”releaseprojekten” ligger parallellt men i olika faser
är att  BSC ska kunna anpassa projektets olika faser till när resurser frigörs
från de andra projekten. Det är ett sätt att maximalt utnyttja resurser och
kompetens, samt att i en jämn ström kunna få ut nya produkter på
marknaden.

Utöver de tre ”releaseprojekten” kan det bli aktuellt med en del mindre
projekt, dock är dessa inte speciellt vanliga. De följer ofta en förenklad
process vad gäller beslutspunkter (med beslutspunkter avses TG-besluten i
PROPS, se bilaga 5) och utvärdering och har mindre administration än
”releaseprojekten”. Projekten kan handla om tillägg till en tidigare release,
lagstiftning i något land som innebär att en viss funktion måste
implementeras, marknadsadaptioner och i vissa fall så kallade ”akutprojekt”,
vilka handlar om att åtgärda fel som uppstår i produkter hos kunderna.
Orsaken till dessa mindre projekts existens kan också vara att den strategiska
produktledningen vill få ut en viss funktionalitet på marknaden innan ett

                                          
24 Det är dessa projekt som tillsammans med bland andra BTS-projekten i SRF ingår i
motsvarande BSS-projekt. Exempelvis BSS R9.
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”releaseprojekt”, i vilket denna funktionalitet egentligen ska ingå, är planerat
att vara färdigt:

”Om vi säger att vi ska gå ut till kund första juli, och dom säger att det inte
kan vänta till dess, att den här kunden vill ha den här saken nu. Då kan det
vara så att vi får göra ett litet projekt omkring just den komponenten som ska
ut tidigare.”

Assisterande projektledare

Storleken på projekten uppskattas i mantimmar. För ”releaseprojekten” rör
det sig om cirka 800 000 mantimmar totalt per projekt, vilket innebär
sammanlagt cirka 400 personer. Total tidslängd för dessa projekt är cirka tre
år. De mindre projekten kan vara av en storlek på upp till 100 000
mantimmar. Tidslängden för dessa mindre projekt varierar alltifrån riktigt små
projekt på en vecka till projekt på tre till fyra månader. BSC-organisationen
har ett fullständigt resursutnyttjande där ”releaseprojekten”, tar cirka 80 till 90
procent av organisationens kapacitet. Resten av kapaciteten fördelas på de
mindre projekten.

I samband med starten av projekt R9 genomfördes en förändring i projektens
arbetssätt i syfte att nå ett antal mål gällande säkerställandet av en bra kvalitet
och produktivitet i form av snabbare flöde och genomlopp i produktionen.
Programmet innebär bland annat att de i projektet arbetar med inkrementell
utveckling.

Inkrementell utveckling innebär att projektet och dess funktioner vilka ska
ingå i produkten till marknaden delas upp i ett antal inkrement25. Syftet med
detta är bland annat att funktionalitet ska kunna släppas på marknaden tidigare
i olika faser, vilket i sin tur innebär mindre behov av förändringar i pågående
projekt:

”[…] man får mindre förändringar under tiden. Om en kund kommer och
säger att jag vill ha det här och vi då säger att det är fullt, men däremot om sex
månader kan du få det här. Då kan ju kunden säga: –ja men då kan jag
vänta.”

Chefen för BSC

                                          
25 Chefen för BSC gav följande definition: ”Ett inkrement är en mindre del. Säg att du vill bygga
ett hus, man vill bygga grunden och så vidare. Om man tänker till så kan man ju faktiskt förproducera
vissa delar,– vi gör taket och lägger det åt sidan, vi gör det och det och det, och så plockar vi ihop det bara
efteråt och testar att det fungerar ihop.[…] funktionaliteten ute hos kunden ökar ju med varje sånt här
inkrement.”
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Målet är att öka releasehastigheten ut till kund, till en leveranstid på åtta till
tolv månader och på så sätt generera avkastning tidigare samt öka flexibiliteten
vid förändringar.

”Förut designade vi hela paketet, en hel release i en omgång: designade, testade,
verifierade system och skickade sedan iväg. Det tog cirka tre och ett halvt år.
Nu delar vi upp det i ett antal paket vilket gör att första paketet kan vi släppa
kanske ett år tidigare.”

Assisterande projektledare

Inkrementen i projektet ligger delvis parallellt, vilket innebär att de överlappar
varandra i tid med designfas, testfas och FOA26. Ett inkrement måste vara så
attraktivt på marknaden att det går att sälja.

”För det är ingen idé att hålla hela tåget. Du kan se det som att projekten är
”software trains”, när dom är fulla med den rätta funktionaliteten, allt är på
plats, varför inte skicka iväg dom? […] dom kommer ju fram tidigare då.”

Chefen för BSC

Detta sätt att arbeta innebär tätare releaser, vilket i sin tur också innebär att
behovet av de mindre projekten som ligger mellan huvudreleaserna minskar:

”Jag skulle vilja påstå att det har funnits ett större behov av dom här små, lite
mittemellanprojekten, när vi haft för lång tid mellan huvudreleaserna.[…] Jag
tror att dom här (mittemellanprojekten, egen ant.) kommer att minska i antal.
Det vi istället gör är så att säga att vi omdefinierar innehållet, plockar ut och
plockar in.”

Assisterande projektledare

55..33..22  BBeerrooeennddeenn

En hel del av beroendena som berör BSCs projekt och produkter togs upp
under rubriken ”Beroenden” i presentationen av SR. Som nämnts ingår BSC-
projekten i motsvarande BSS-projekt. Den produkt som utvecklas i BSS-
projektet är i sin tur är del i GSM-systemet. De komponenter som ingår i ett
GSM-system tillverkas i olika projekt i olika organisationer inom Ericsson
Radio Systems. Detta innebär att det krävs en hel del koordinering för att
funktionalitet i vissa delar ska kunna fungera ihop med andra.

”[…] det kräver naturligtvis en minutiös kontroll i vissa avseenden. Många
har ju drömt att man inom mjukvaruutvecklingen ska kunna sitta helt
oberoende och bygga moduler som bara sätts ihop som nåt lego. Så är inte

                                          
26 FOA, First Office Application, innebär att pilottester görs hos ett antal kunder innan
produkten släpps på marknaden.



Projektportfölj –  övergripande hantering av projekten i en projektbaserad organisation

EMPIRI

64

världen, det finns ju interaktioner mellan dom här sakerna där man har ett
beroende.”

Chefen för BSC

Beroendena mellan projekten i BSS och projekten i BSC handlar mest om
tidsberoende och funktionalitetsberoende eftersom ett BSS-projekt är
beroende av en del som BSC tillverkar. Inom BSC existerar beroenden mellan
projekten på så sätt att releaseprojekten baseras på varandra. Varje projekt
innebär att den redan existerande BSCn förbättras och kompletteras med ny
funktionalitet. Det vill säga föregående projekt utgör nästkommande projekts
designbas.

55..33..33  VVaarrfföörr  bbeeggrräännssaass  mmäännggddeenn  pprroojjeekktt??

Det finns flera parametrar som begränsar mängden projekt som
organisationen kan genomföra:

”Marknadsfönstret är ju en sak, det kanske bara finns ett visst fönster att
komma ut med produkten, och det kanske inte går just då att göra detta. Ett
annat begränsande kan ju vara att, marknaden vill ha det här men är inte
beredd att betala för det. Det kan också vara att om vi gör det marknaden vill
just nu så kommer vi att förstöra våran business längre fram.[…] att man har
inte obegränsat med resurser.[…] Det finns ett antal parametrar, det är tid, det
är kostnad, det är kompetens och kvalitet. Kvalitet står alltid överst, det är
liksom inte förhandlingsbart. Sen får man laborera med dom andra.”

Chefen för BSC

Testanläggningarna där programvaran testas utgör en begränsad resurs
eftersom de ibland måste utnyttjas av alla projekt samtidigt. Brist på
kompetens är ett problem och ett brett systemkunnande är en speciellt stor
bristvara:

”Att vi påverkas av att personer dras till andra verksamheter eller att man
startar upp nånting som behövs lite mittemellan och så där, det händer hela
tiden.[…] Lite påverkan kan vi klara, men det är när det blir så mycket
påverkan att vi ser att vi inte har någon möjlighet att nå våra tidsramar som
det blir problem. Det händer ibland när det gäller viktig kompetens att det kan
räcka med att två eller tre personer med just den nödvändiga kompetensen
försvinner för att just den här verksamheten faktiskt stannar.”

 Assisterande projektledare

Att köra flera parallella projekt ses av chefen för BSC dock som något
nödvändigt och fördelaktigt:
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”[…] det finns en risk med att bara köra ett projekt, då är man så fokuserad
på det men man har ju liksom ingen stabilitet utifrån vad som kommer
sen.[…] om du bara ska köra ett projekt, då kommer det säkerligen bli
oändligt stort, oändligt långt och så vidare för du har ingen flexibilitet.[…] att
köra ett antal parallella projekt som vi har här det ger flexibilitet och du ser ett
rimligt slut.[…] i olika faser allokeras det olika typ av kompetens. Så när
folk är klara med sin design och test då har dom ju nästa avtal.[…] På det
sättet faller det sig väldigt bra ur resursallokeringssynpunkt att ha ett antal
parallella projekt, det ger också människorna, individerna en sorts trygghet.”

55..33..44  UUrrvvaallsspprroocceesssseenn

Huvudprojektledningen ligger i BSS-organisationen och det är den strategiska
produktledningen där som är BSCs uppdragsgivare och vars styrgrupp är
projektets sponsor. Det är sponsorn som beslutar att ett projekt ska starta, att
genomförandet av projektet ska fortsätta, huruvida produkten som projektet
utvecklat ska användas eller inte, samt fattar beslut om att projektet ska
avslutas när produkten är färdigutvecklad.

Den strategiska produktledningen i BSS tar fram kravställningen för samtliga
noders projekt (BSC, BTS och OSS) och specificerar vilken funktionalitet som
ska ingå i respektive projekts produkt. Vilka projekt som väljs baseras på så
kallade ”business case”. Det finns tydliga direktiv om vilka produkter som ska
lanseras och vad systemen ska klara av vid en viss tidpunkt:

”[…] det är ju ett ”businessdrivet” företag. Det går ju inte att ha en avdelning
som säger att: -vi ska inte göra mjukvara, vi har ju börjat med segelbåtar, det
var mycket roligare, vår personal trivs mycket bättre med det.”

Chefen för BSC

Angående BSCs roll vid val av projekt:

”så som det verkligen blir det är ju att alla vet att det ska ut en GSM-release
ett visst år och en viss tidpunkt. Så det vi (BSC, egen ant.) egentligen är med
på och undersöker fram till TG2 nås det är: vad ska den (releasen, egen ant.)
exakt bestå av? TG2-beslutet är ju egentligen en överenskommelse om att nu
har vi kommit överens om att den och den releasen ska bestå av dom här
sakerna för det är vad vi (BSC, egen ant.) kunnat göra och det är vad vi
hinner till den här tidpunkten.”

Projektkontorschef
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När ett projekt är fastställt går det ut en förfrågan till BSC om när de kan klara
av att genomföra det och om de har de resurser som behövs för att
genomföra projektet. Projekturvalet är ett resultat av ett kontinuerligt
samarbete mellan BSS och BSC, där tekniker från BSC deltar i fastställandet
av projektinnehållet och där projektkontoret i BSC undersöker när i tiden som
de kan ta projektet:

”Du ska se det så här att BSS kommer nog inte föreslå innehåll eller projekt
bara så där, utan det är ett ständigt samarbete […].”

Chefen för BSC

Ibland händer det att BSC får uppdrag om mindre projekt till exempel om en
viss marknad behöver en viss typ av produkt eller någon speciell slags
anpassning. Dessa projekt kan då drivas som förbättringsprojekt parallellt med
de större huvudprojekten, även kallade ”releaseprojekt”. Uppdragen går dock
alltid via strategiska produktledningen på BSS-nivå och tillsammans med dessa
fattar BSC beslut om vad som ska prioriteras, utifrån kapacitet samt utifrån
hur viktigt det är för kunden och hur viktig kunden är för Ericsson. BSC tar
inte emot uppdrag från någon annan än strategiska produktledningen på BSS-
nivå:

”Vi tar inte emot uppdrag från andra Ericsson-bolag till exempel, utan då får
dom gå genom vår produktledning så att det prioriteras nånstans. För nån
måste ju ha helheten på vad som ska göras.”

Projektkontorschef

Vad gäller genomförandet av dessa mindre projekt har BSC möjlighet att
påverka när i tiden de ska genomföras samt att ge förslag på tekniska
lösningar. På frågan om BSC har möjlighet att välja bort vissa projekt svarade
projektkontorschefen så här:

”I normalfallet så kan jag säga att vi måste utföra dem”.
Projektkontorschef

55..33..55  FFöörräännddrriinnggaarr  ii  pprroojjeekkttppoorrttfföölljjeenn

”Att ha flera projekt pågående samtidigt är alltid svårt för att du hamnar
nästan alltid i ett läge där man måste prioritera mellan projekten[…]”

Projektkontorschef



Projektportfölj –  övergripande hantering av projekten i en projektbaserad organisation

EMPIRI

67

Den vanligaste orsaken till prioriteringar är:

”Oftast är det fråga om att man har missbedömt hur mycket resurser man
behöver för att klara sin uppgift av olika skäl. Det kan vara både pengar och
tidsåtgång, just att man behöver folk, och då kanske dom här personerna måste
vara kvar i projektet längre än tänkt. Det är ofta personer som behövs och då
är dom kanske egentligen inplanerade i nästa projekt vilket gör att det
projektet löper risk att bli försenat.”

Projektkontorschef

Rent generellt är ett supportprojekt eller så kallade akutprojekt vilka gäller
produkter som redan finns hos kunderna alltid viktigare än ett projekt vars
produkt ännu inte lanserats på marknaden.

”En supportfråga har alltid högre prioritet än ett projekt som inte ens är ute
hos kund. Om det skulle bli ett jättestort problem ute hos en kund, att halva
Kina helt plötsligt inte kan ringa, då är det, det absolut viktigaste vi kan syssla
med för tillfället, och det gäller genomgående hela vägen ner i organisationen.”

Projektkontorschef

Vad gäller prioriteringar mellan pågående projekt har normalt sett det projekt
som ligger först i tiden högst prioritet eftersom det ligger närmast avslut och
närmast i tiden att lanseras på marknaden. Avseende ”releaseprojekten”, ger
BSS-organisationen BSC relativt strikta direktiv om vilka projekt resurser ska
prioriteras till och hur resurser ska fördelas. Det kan handla om beslut att
flytta resurser från ett projekt i avslutningsfasen till ett projekt som befinner
sig i genomförandefasen, eller att flytta resurser från det senare till ett projekt
som precis påbörjats. Vad gäller de mindre och kortare projekten ges ingen
ledning alls ifrån BSS-organisationen, vilket innebär att BSCs operativa
styrgrupp får göra avvägningen om hur resurserna ska prioriteras bland dessa
projekt.

Eftersom projekten är långa (cirka tre år) hinner det gå lång tid från ett
projekts start till dess att dess produkt ska levereras. På den tiden hinner det
hända en hel del:

”Det kan vara så att en konkurrent levererar nånting tidigare och vi tycker att
det finns ingen anledning för oss att leverera det eftersom marknadsgruppen
redan är täckt. Det kan vara så att den ursprungliga kravställningen ändrar
sig lite grann, att man skruvar lite grann på just den här featuren för att göra
det lite bättre eller anpassa den till nånting eller så. Alla sådana här
förändringar pågår konstant, vår omvärld rör sig ju hela tiden. Det kan vara
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så att det kommer krav på att saker och ting måste komma snabbare därför
att man upptäcker att kunderna vill ha det här redan ett halvår tidigare eller
ett år tidigare och då kan det ju göra att just den funktionaliteten ökar i
prioritet och en annan kanske sjunker undan, därför att den var väldigt ”hot”
för nåt år sedan, men nu verkar den ha svalnat lite grann.”

Assisterande projektledare

Det är projektledarens uppgift att rapportera vad som hänt i projektet, vad
som förväntas hända, hur projektet tänkt hantera eventuella avvikelser, om
ytterligare resurser krävs etcetera.

”Den rättighet vi har är att tala om var påverkan blir och sen så är det ju
OSGn (operativa styrgruppen, egen ant.) som fattar besluten. Talar vi om att -
tyvärr, tar ni dom här tio personerna från oss nu betyder det att vi inte kommer
att leverera till marknaden förrän två månader senare, hypotetiskt sett. Och om
vi nu fortfarande ska leverera vid samma tidpunkt så kommer följande saker
inte med, dom åker ut helt enkelt. ”

Assisterande projektledare

Så länge förändringar kan hanteras inom projektets ramar vad gäller tid,
pengar och funktion hanteras det inom projektet.

”Det är lite som i vardagen. Det du kan fixa själv det gör du, så länge du
känner att du håller dig inom den ram där du har mandat att ta beslut.”

Chefen för BSC

När det handlar om tids-, kostnads- och innehållsförändringar liksom att det
kan få konsekvenser för andra projekt ska projektet rapportera till BSCs
operativa styrgrupp och vid markanta tids-, kostnads- och
innehållsförändringar måste BSCs operativa styrgrupp rapportera till
styrgruppen i BSS-organisationen i vilken bland andra marknadsrepresentanter
deltar:

”Det är ungefär som om man på VOLVO sa att man har beslutat sig för att
göra röda VOLVO, sen hade man lite längre ner en styrgrupp som sa att: -Vi
skippar nog dom röda i idag, vi tar och gör blå istället.”

Chefen för BSC

När förändringar mot projektets fastställda kravställning, det vill säga
förändringar i den funktionalitet som ska ingå i produkten, blir aktuella under
projektens gång hanteras detta formellt, i form av en så kallad ”change
request”, ändringsbegäran. En ”change request” skrivs så fort det blir aktuellt
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med förändringar  efter det att projektet passerat TG2-beslutet. Dels eftersom
kunden efter TG2 blivit informerad om projektinnehållet. Dels på grund av
att förändringarna kan få konsekvenser för andra projekt om de är beroende
av det projekt i vilket förändringarna sker. Vem som helst får skriva en
”change request”, men det är projektledaren som är ansvarig för den eftersom
han/hon vid TG2 blivit tilldelad projektets ramar. Systemavdelningen gör en
teknisk bedömning av förändringarna för att se vilka konsekvenser de får för
organisationen.

”[…] det kan ju hända att det här projektet befinner sig i en fas där du får in
en change request som innebär att du måste lägga på 10 000 timmar. Det är
ju inte nya människor i en kartong du packar upp precis, det är ju samma
människor med den kompetensen, om du inte kan anställa mer, och det gör du
ju inte bara så där. Och då får du ju börja fundera på vad som är viktigast att
få ut till marknaden just nu.”

Chefen för BSC

Vanligtvis får inte en förändring i ett projekt inom BSC någon teknisk
påverkan på övriga BSC-projekt. Däremot då projekt drar ut på tiden och
binder upp resurser under en längre tid, påverkar det övriga projekt
resursmässigt. Med anledning av detta är det viktigt att det projekt, exempelvis
R8, i vilket en stor förändring sker, definierar exakt hur den förändringen slår
på R8 - om det krävs mer resurser, längre tid etcetera. Denna information
delges sedan de övriga projekten för att de ska kunna analysera hur de
eventuellt påverkas. Underlaget ska också komma BSCs operativa styrgrupp
tillhanda för att de ska kunna göra en första bedömning av vilka åtgärder som
ska vidtas. Till exempel om det är vettigt att låta R8 löpa två månader längre
och ta resurser från övriga projekt för att få klart den funktionalitet som
orsakat förändringen. Eller om det istället är bättre att utveckla denna nya
funktionalitet i R9 och därmed leverera vid en senare tidpunkt.

Andra åtgärder kan vara förlängning av tidsplanerna, att en viss funktion
fördröjs medan en annan tidigareläggs, att ytterligare resurser tillskjuts, eller att
funktionalitet tas bort som inte är nödvändig för att produkten som projektet
genererar ska fungera. Att förlänga tiden är dock något som de i BSC i stor
utsträckning försöker undvika. Detta då leveransprecisionen, det vill säga att
produkten projektet utvecklar levereras som utlovat, är viktig. Således läggs
det ned mycket arbete i projektet för att hålla tidsramar och få produkten klar
i tid.
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Funktionalitetsförändringar i  BSC-projektet kan få konsekvenser för de andra
projekten som ingår i BSS. Nya krav måste gå att implementera i samtliga
delprojekt i ett BSS-projekt för att de ska accepteras och genomföras.
”Change requesten” går i detta fall via BSS, som först avgör om den ska
behandlas eller inte, ut till respektive projekts så kallade ”Change Control
Board”. Denna består bland annat av representanter från samtliga
designkontor vilka gör en analys av vad konsekvenserna av förändringen blir
för projektet ifråga. Analysen görs utifrån en rapport skriven av projektens
respektive så kallade tekniska expertgrupp. Rapporten beskriver hur och vad
ändringen påverkar. Om det skulle visa sig att den strategiska
produktledningen bedömer att en förändring som en ”Change Control
Board” avslagit är så pass viktig för organisationen att den ska genomföras
även om det görs på bekostnad av någonting annat, kan den strategiska
produktledningen skicka tillbaka ”change requesten”, och säga:

”Det där var inte bra nog, vi vill att ni prioriterar den här förändringen över
nånting annat. Tala om för oss vad det är som försvinner ut i och med den här
förändringen.”

Assisterande projektledare

All funktionalitet som ska utvecklas i ett projekt samt beroendena dem
emellan skrivs ned i så kallade anatomiplaner. Dessa anatomiplaner skapas i
form av ringar där varje ring utgörs av en viss funktionalitet. Varje ring är
beroende av den funktionalitet som finns i ringen innanför. Den funktionalitet
som är längst in utgör kärnan och måste ingå i projektet för att produkten
som projektet utvecklar ska kunna fungera. Om ett projekt skulle råka i
tidsbrist kan de yttre ringarna och den funktionalitet som dessa representerar
uteslutas och därmed kan leverans ske enligt tidsplan.

Om kvalitetsproblem upptäcks för sent blir följden att mer resurser måste
läggas på underhåll av produkten när den väl är ute på marknaden. Därmed
blir en mindre mängd resurser tillgänglig för nya projekt. Om problemet med
kvalitet uppmärksammas redan under genomförandet av projektet blir det
oftast aktuellt med omdesign, omstrukturering och extra tester. Eftersom
GSM i vilken BSC ingår är en etablerad produkt såväl i organisationen som på
marknaden blir det i BSC inte fråga om att avbryta projekt som påbörjats:

”[…] jag kan inte riktigt se att det finns någon anledning i den typen av
bransch vi är i just nu och den marknad vi har. Därför att både marknaden
och vi och alla andra vet vad som är det som ska.”

Chefen för BSC
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55..44    TTEELLIIAA  MMOOBBIILLEE  SSVVEERRIIGGEE

Telia Mobile är Telias affärsområde för mobila och trådlösa tjänster. Det
bildades 1997 som ett rent teknikbolag med ansvar för utveckling, drift och
underhåll av de mobila näten. Vi utförde vår empiriska studie på Telia Mobile
Sverige som utgör en av Telia Mobiles sju verksamhetsområden. Telia Mobile
Sverige ansvarar för utveckling, marknad och försäljning av mobila tjänster i
Sverige till såväl företag som privatmarknaden.

Upplägget i detta avsnitt om Telia Mobile27 är det samma som i
presentationen av SR, varför vi börjar med att presentera Telia Mobiles
linjeorganisation följt av en beskrivning av projekten och beroendena mellan
projekten. Därefter tar vi upp vad som begränsar mängden projekt och olika
aspekter som styr urval av projekt till portföljen. I samband med urvalet blir
det aktuellt att presentera Telia Mobiles prioriteringslista. Avslutningsvis
beskrivs hanteringen av förändringar i projekten som ingår i portföljen.

Telia Mobiles linjeorganisation (se bilaga 6) består av två affärsenheter:
Nätaffären (NA), och Slutkundsaffären (SA). Under respektive enhet ligger
fyra avdelningar vilka tillhandahåller projekten med resurser. Dessutom finns
en utvecklingsavdelning, R&D, i vilken en så kallad projektledningspool
bestående av 16 projektledare är placerad. Dessa projektledare driver inte
enbart projekt som ligger under R&D utan även projekt inom Nät- och
Slutkundsaffären. Detta innebär att ibland är behovet av projektledare större
än tillgängliga projektledare vilket gör att konsulter behövs anlitas som
projektledare för att täcka projektledarbehovet.

Inom Telia Mobile finns också ett antal stabsfunktioner i vilka bland annat
projektkontoret ingår. Projektkontoret ansvarar dels för att det finns en
fungerande projektstyrningsmodell anpassad efter Telia Mobiles
förutsättningar och villkor, vilken är en adaption28 av Ericssons PROPS-
modell (se bilaga 5). Dels stödjer projektkontoret projektverksamheten i dess

                                          
27 Hädanefter skriver vi Telia Mobile när vi avser Telia Mobile Sverige.
28 Adaptionen innebär att en del mindre förändringar har gjorts för att anpassa modellen till
Telia Mobiles organisation. Den huvudsakliga skillnaden är att slutrapporteringen för Telias
Mobiles del ligger innan TG5 medan den i Ericssons original ligger efter TG5, se PROPS
bilaga 5. För små projekt har en variant av PROPS utvecklas som kallas ”PROPS Light” i
vilken kraven är lite enklare, alla beslutspunkter inte måste tas, alla dokument inte behöver
skrivas etcetera. Små projekt är, enligt Telias Mobiles PROPS, projekt med färre än sju
projektmedlemmar och en löptid på mindre än sex månader.
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dagliga verksamhet, så kallad ”projektcoachning”, i de fall de behöver hjälp
med projektplanering, riskanalys eller dokumentstrukturstöd29.

Telia Mobile har tre så kallade fasta styrgrupper, en för respektive
affärsområde: Nätaffären och Slutkundsaffären samt en som fattar beslut
kring de projekt som är gemensamma för Nätaffären och Slutkundsaffären.
Den senare består av chefen för Nätaffären, chefen för Slutkundsaffären och
chefen för Telia Mobile. Vilken styrgrupp som projekten rapporterar till beror
på vem beställaren av projekten är. I Nätaffärens såväl som Slutkundsaffärens
styrgrupp sitter en så kallad projektkoordinator, vars roll är att fungera som
kontaktperson mot projektledarna och övriga i organisationen samt att
fungera som en sammanhållande länk mellan projekten och att för
styrgruppen föreslå prioriteringar mellan projekt. Styrgruppen är den
beslutande instansen:

”det är i praktiken bara att få i ordning ett beslut på tio minuter där man har
fått förbereda sina material, beslutar om åtgärder och så vidare. Det går väldigt
snabbt och dom i styrgruppen har väldigt kort om tid.”

Projektkoordinator

Vi har intervjuat en projektledare tillika chef för projektledningspoolen,
projektkontorschefen samt projektkoordinatorn i Nätaffären.

55..44..11  PPrroojjeekktteenn

Telia Mobile driver dels tjänsteutvecklingsprojekt i Slutkundsaffären, dels
nätutvecklingsprojekt i Nätaffären. De förra är projekt som resulterar i nya
eller förändrade/förbättrade tjänster mot privat- eller företagskunder. Vad
gäller nätutvecklingsprojekten kan de delas in i tre kategorier:
• Nya plattformar att bygga tjänster på
• Nya plattformar som gör drift och underhåll billigare
• Regulatoriska30 projekt som i regel berör både SA och NA och således blir

gemensamma projekt.

Även om det i organisationen finns en definition för vad ett projekt är, såsom
att det ska bestå av ett visst antal personer, ha start och slut, tydligt mål
etcetera, är det inte alltid tydligt vad som räknas som projekt och vad som
räknas som aktivitet eller hur många projekt som pågår samtidigt:

                                          
29 Dokumentstrukturstöd innebär att projektkontoret hjälper projekten med dokumentering
så att information om projektet ska finnas lättillgänglig.
30 Regulatoriska projekt är projekt som måste genomföras till följd av lagstadgade krav.
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”När man lever i en multiprojektmiljö som vi gör, är det inte alltid tydligt hur
många projekt som pågår. Det startas och stoppas och delas på projekt.”

Projektledare

Projekten pågår parallellt. Storleken på projekten varierar både tidsmässigt och
i antal personer. I PROPS definieras gränsen för vad som är att betrakta som
stora projekt till projekt med minst sju projektmedlemmar och en löptid på
minst sex månader. Tjänsteutvecklingsprojekten har en löptid på tre till
femton månader (genomsnitt tio månader) och antalet projektmedlemmar
varierar från fem till trettio personer (genomsnitt tio personer). Löptiden på
nätutvecklingsprojekten är sju månader till två år (genomsnitt 14 månader)
och antalet projektmedlemmar varierar från åtta till sextio personer
(genomsnitt 15 personer). Det kan också vara så att ett projekt påbörjas och
sedan utvecklas till flera projekt, eller att projekt startas upp och sedan fryses
för att senare återupptas. Detta gör att det kan ta lång tid från det att
projekten påbörjas till dess att de avslutas.

”Det finns naturligtvis något projekt som startas upp men som sedan inte är
tillräckligt prioriterat just då och som man fryser, så det ligger kvar.”

Projektledare

Alla projekt ligger upplagda på något som kallas för projektwebben. Den kan
liknas vid en hårt strukturerad hemsida för respektive projekt och hjälper
projekten att sprida information både internt inom projekten och externt till
andra intressenter inom Telia Mobile. Projektwebben används också för
styrning och uppföljning av projekten. De uppgifter som fylls i av projekten är
kopplade till en rapportgenerator från vilken projektkontoret kan plocka ut
rapporter och på så sätt få reda på status i projektportföljen med avseende på
vilka projekt som håller på att genomföras, hur många som ligger i
förstudiefasen31 samt om det är något projekt som avslutats under perioden.
Statusrapporten levereras månatligen till de fasta styrgrupperna.

55..44..22  BBeerrooeennddeenn

Många projekt har starka beroenden sinsemellan, typ av beroende varierar
dock. Ett eller flera tjänsteutvecklingsprojekt kan ibland vara beroende av ett
nätutvecklingsprojekt. Det är också starka beroenden mellan Nätaffären och
Slutkundsaffären. Exempelvis finns en teknikenhet inom Nätaffären som inte
endast projekten i Nätaffären är beroende av utan även projekten i

                                          
31 För förklaring av förstudiefasen se PROPS, bilaga 5.
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Slutkundsaffären. All teknik som ska ingå i en produkt eller utvecklas måste
passera via denna teknikenhet. Likaså finns det en enhet i Slutkundsaffären
som även projekten i Nätaffären är beroende av. Då Nätaffärens styrgrupp
inte har någon beslutanderätt över projekten i Slutkundsaffären och vice versa
och när båda enheterna är så involverade i ett projekt att det inte går att lägga
det under varken NAs eller SAs styrgrupp, skapas gemensamma projekt. De
gemensamma projekten lyder i detta fall under den gemensamma styrgruppen.

55..44..33  VVaarrfföörr  bbeeggrräännssaass  mmäännggddeenn  pprroojjeekktt??

En allmän åsikt bland de intervjuade är att det pågår för många projekt:

”Dels tycker jag att vi har för många projekt nu. Om vi kunde ta bort ett
antal av dom här så skulle saker och ting bli bättre. Vi har ett problem idag. I
och med att vi vill så mycket så har vi väldigt många parallella projekt, och då
är flera människor med i flera projekt, vilket innebär att dom ägnar för lite tid
åt respektive projekt.”

 Projektkontorschef

”En tanke som jag ser som projektledare är att vi blir bättre på att inte köra
för mycket samtidigt. Vi brukar alltid prata om att vi vill ha någon form av
tratt i vår utveckling. Vi ska dra igång många förstudier. Vi ska ha flera
projekt i utredningsfasen32 än som realiseras. Det ska vara flest i början och så
ska det bli mindre och mindre. Några projekt som man ser att det här vill vi
göra och som realiseras. Har man igång för mycket blir det stopp i tratten. Det
är det man måste se till att försöka begränsa, så det inte blir för mycket
någonstans. Bli duktig på att inte fortsätta vidare med alla förstudier. Utan
inse att det här var ett intressant område men på grund av den och den
anledningen ska vi inte fortsätta. Det finns inte tillräckligt många som vill ha
det, eller det finns inget ”business case” för oss som håller, eller vad det nu kan
vara.”

Projektledare

I vissa fall utgör pengar den begränsande faktorn på mängden projekt:

”Det som blir tydligare och tydligare är att för några år sedan fanns det hur
mycket pengar som helst.[…] Jag tänka mig att det i något fall numera helt
enkelt är brist på pengar som är den kritiska faktorn. Det finns inte oändligt
med pengar längre.”

Projektledare

                                          
32 För förklaring av utredningsfasen se PROPS i bilaga 5.
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Men den främsta orsaken till att mängden projekt begränsas är
resursknappheten i form av kompetens. Det finns alltid områden där en viss
kompetens är resurskritisk. Exempelvis personer med en speciell funktion
såsom förstudieledare eller de som arbetar med verifiering och kontrollerar att
en tjänst fungerar som den ska. Vilken typ av kompetens som är kritisk
varierar över tiden.

”I och med att vi har så mycket projekt är det jättesvårt det här med resurser.
Vi har kronisk resursbrist. För att hjälpa till med detta har vi någonting som
kallas för Resursrådet33. Det är jättesvårt med det här i en multiprojektmiljö,
och det kommer väl alltid tendera till att vi har mer projekt än vad vi har
kapacitet till.  I och för sig är det positivt att det finns fullt med idéer om vad vi
borde göra.”

 Projektkontorschef

55..44..44  UUrrvvaallsspprroocceesssseenn

”Man behöver starta upp projekt när man ser att det finns behov att göra det.
Startar man ett projekt blir det följdverkningar av det som man kanske inte
såg från början och då blir det ett antal projekt som hänger samman, som
behöver hänga samman men som inte är samma projekt. […] Det finns
naturligtvis en svårighet i att det inte är något jättetydligt beroende mellan
projekten. Det är svårt att göra en prioritering mer brett.”

Projektledare

Inom respektive affärsenhet, SA respektive NA finns det representanter som
ansvarar för att arbeta fram förslag på nya och/eller förbättrade produkter
och tjänster utifrån interna behov samt utifrån vad marknaden efterfrågar.
Respektive enhet gör sedan först sina egna interna prioriteringar om vilka
idéer som de anser ska genomföras innan förslagen presenteras för ansvarig
styrgrupp. Ett projekt initieras i och med att ett så kallat idé-PM skrivs, vilket
är en första beskrivning av ett tänkt projektuppdrag.

”Det finns alltid hur många bra idéer som helst. Antingen har man plockat
upp att det finns kundbehov, ser någon ny teknik, eller att någon själv suttit
och klurat på sin kammare. Det svåra är att välja vilken av alla de här
idéerna vi ska genomföra.”

 Projektledare

                                          
33 Resursrådet arbetar på uppdrag av styrgrupperna för att säkerställa att rätt kompetens
kommer till respektive projekt vid rätt tidpunkt.
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Den intervjuade projektledaren menade att:

”I det värsta fallet skulle det kunna vara så att det bara är den personen som
skrivit idé-PM:et och möjligtvis styrgruppen som vill ha det här.[…] Det är
väldigt lätt att sitta och komma på idéer om att det här vill jag ha, om det inte
kostar mig någonting utan det är andra ute i organisationen som får betala
det.”

Processen vid utvärdering och val av vilka projekt som ska startas upp följer
PROPS och de så kallade TG-besluten däri.

”I och med att vi har det här sättet att jobba så sker allt öppet och medvetet.
Vi startar allting väldigt tydligt och vi avslutar allting väldigt tydligt. I andra
miljöer är det inte ovanligt att någon säger: -åh, har det där projektet startat,
eller så kommer någon och frågar:  -det där projektet är det slut eller fortsätter
det?”

Projektkontorschef

Då ett idé-PM accepterats innebär det att projektet har fått klartecken att
inleda förstudiefasen. I förstudien utreds de projektuppdrag som är aktuella
och om det finns olika alternativ för genomförandet av uppdragen. Förstudien
sammanfattas sedan i någon form av underlag som gör att ett TG1-beslut kan
fattas:

”Man kan till exempel säga att man ska utveckla en tjänst, och om man tittar
på den här i förstudien kanske man kommer fram till att det är två burkar
som kan leverera den här tjänsten.”

Projektkontorschef

Mellan TG1 och TG2 sker en genomgång av de olika alternativ som tagits
fram i förstudien. Det undersöks vilka krav som finns för en tjänst,
ekonomisk information, hur projektet ska organiseras och hur tjänsten ska
kunna realiseras. Utifrån denna information fattas sedan beslut, för projektets
fortskridande. Innan TG2, är det obligatoriskt att göra en riskanalys av
projekten. Detta ska ske så nära TG2 som möjligt samtidigt som det måste
finnas utrymme för att vidta åtgärder innan TG2-beslutet fattas. Syftet med att
göra riskanalys beskrivs av projektkontorschefen på följande vis:

”Det man uppnår är att man skapar en gemensam syn på projektmålet - det
är det här vi ska uppnå allihopa. Alla blir också medvetna om vilka risker
eller vilka fallgropar som finns och hur man ska åtgärda dom.”
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I de tre styrgrupperna tas beslut om vilka projekt som ska ingå i
projektportföljen och därmed vilka projekt som ska prioriteras. Prioriteringar
kan ske utifrån att en ny teknik behöver införas, eller att det finns behov av ett
nytt erbjudande till kund på grund av att det spås ha hög lönsamhet eller för
att det är strategiskt viktigt,

”[…] tittar på våra mål och visioner, vad vi vill vara för företag, det är
naturligtvis det som i slutändan styr vad vi prioriterar efter.”

Projektledare

Prioriteringar sker utifrån en gemensam lista framarbetad av NASA34. NASA
bildades med anledning av prioriteringsproblematiken och är en form av
rådgivande organ och gemensam informationsgrupp för hela Telia Mobile. I
NASA sitter representanter från Nätaffärens och Slutkundsaffärens
ledningsgrupper, det vill säga cheferna i respektive avdelning under SA och
NA.

”[…] dom (Telia Mobiles ledning, egen ant.) har egentligen flyttat ner mycket
av arbetet med hur vi ska prioritera till NASA-gruppen. Egentligen borde det
ligga där uppe på toppen. Vi här nere kan ju inte svara för prioritet. Men allt
förankras där uppe.”

Projektkoordinator

Enligt de intervjuade är det viktigt att det finns en enhetlig prioriteringslista
för hela organisationen med gemensamma kriterier för prioriteringar så att alla
i organisationen prioriterar på samma sätt. Prioriteringslistan har tagits fram
på uppdrag av Telia Mobiles ledning, vilken består av chefen för
Slutkundsaffären, Nätaffären respektive Telia Mobile, med anledning av
behovet av en gemensam syn på hur prioriteringar ska ske och vilka projekt
som är viktigast att arbeta med. Samtliga styrgrupper har numera samma
riktlinjer för hur projektbesluten ska gå till och vilka projekt som ska väljas.
Hittills har alla inte alltid prioriterat på samma sätt:

”Ibland har det gjorts egna prioriteringar, olika prioriteringar. Har man då
fått okej på nio av tio ställen och han på det tionde stället säger - nej tyvärr, det
går inte - då sitter man där med ett nittio procent färdigt projekt, men kan inte
gå vidare.”

 Projektledare

Det skiljer sig exempelvis mellan de olika affärsenheterna angående vad de vill
prioritera. Slutkundsaffären vill sälja så mycket nya tjänster och skaffa så

                                          
34 NASA, NA för Nätaffären och SA för Slutkundsaffären.
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många kunder som möjligt medan Nätaffären oftast prioriterar effektivisering
av tekniken eller verksamheten för att uppnå interna besparingar.

Hur prioriteringslistan ser ut verkar ur projektledarsynpunkt inte vara så
viktigt. Huvudsaken är att projektledarna vet vad det är som gäller när ett
projekt startats, eftersom det så fort prioriteringen är oklar blir en del
dragkamp om resurser mellan projekten.

”Egentligen, om man ska göra det väldigt enkelt för sig som projektledare, så
struntar man i hur de tar fram prioriteringslistan. Det enda man är intresserad
av, det är att har man fått ett ”go” att köra projektet, då ska det gå att köra
överallt.”

Projektledare

55..44..55  PPrriioorriitteerriinnggsslliissttaann

I och med att denna prioriteringslista spelar en så stor roll i Telia Mobile
avseende både projekturval och vid förändringar i projekten och därmed i
projektportföljen, ägnar vi ett avsnitt för att presentera denna.

Prioriteringslistan är uppdelad i fyra olika klasser. För att underlätta en
beskrivning kallar vi klasserna för klass A, B, C och D. De projekt som är
absolut viktigast för organisationen placeras i klass A, vilken utgör den så
kallade strategiska klassen. Det handlar om verksamhetsprojekt35, regulatoriska
projekt, projekt för att utveckla nya produkter eller tjänster, projekt för att
utveckla ny teknik som ger väldigt mycket pengar och/eller nya
marknadsandelar. Samma typer av projekt ingår även i de övriga klasserna
men de projekten klassificeras lägre på grund av att de ger lägre intäkter,
mindre effektivisering etcetera.

Samtliga projekt i klass A har lika hög prioritet vilket innebär att projekten
inom klassen inte kan ersätta varandra och att tidsmässigt långa projekt inte är
viktigare än tidsmässigt korta. För de lägre klasserna ges inte lika tydliga
riktlinjer som för klass A på grund av att prioritering ska kunna göras utifrån
behov. Tidsfaktorn eller leveranstidpunkten blir oftast den avgörande faktorn
för hur projekten i de lägre klasserna prioriteras, det vill säga de som ligger
närmast i tiden vad gäller leverans prioriteras högst. Hela tiden finns dock
affärsaspekten i baktanken och avsikten att minska kostnaderna.

                                          
35 Verksamhetsprojekt är interna projekt som drivs i syfte att effektivisera verksamheten.



Projektportfölj –  övergripande hantering av projekten i en projektbaserad organisation

EMPIRI

79

Ett maxantal projekt per klass är satt. För klass A innebär det 5 projekt, för
klass B respektive C, 10 och för klass D, 5. Projekten i klass B och C skiljer sig
inte så mycket åt vad gäller prioritering, medan projekten i klass D inte
tilldelas några resurser alls eftersom de är så kallade parkerade projekt.
Tidigare var prioriteringslistan inte officiell. Detta gjorde att projektledare som
på något sätt fick reda på vilken prioritet deras projekt hade, vid resursbrist
vände sig till en projektledare vars projekt hade lägre prioritet och ville ha
resurser från den senare. På så sätt blev det, som projektkoordinatorn
uttryckte det, ett ”hattande” fram och tillbaka mellan projekten, vilket inte
fungerade. Problem som dyker upp under projektens gång ska numera alltid
presenteras för ansvarig styrgrupp vilken sedan fattar beslut om exempelvis
vilket projekt som ska tilldelas vilka resurser:

 ”Det finns alltid vissa resurser som det är brist på. Men då säkerställer vi i
alla fall att projekten som är här uppe i klass A alltid får dom resurserna dom
behöver”

 Projektkoordinator

De projekt som hamnar på prioriteringslistan har passerat förstudiefasen och
TG1, vilket innebär att en första undersökning huruvida projektet är möjligt
att genomföra redan är gjord. I praktiken sker dock även valet av projekt inför
förstudiefasen utifrån samma prioriteringslista. Innan TG1 är det svårt att veta
vilka av projekten i förstudiefasen som kommer att bli lyckade, organisationen
behöver dock ha kontroll över dessa vilket sökes hanteras genom att antalet
projekt begränsas redan i förstudiefasen i syfte att få ner antalet projekt och
istället få en högre kvalitet i de projekt som genomförs. Då det är svårt att
överblicka vilka projekt som är igång, blir det också svårt att ha kontroll över
hur många ytterligare projekt det finns plats för. Därför startas det hela tiden
upp nya projekt som i praktiken egentligen inte kan komma igång.
Prioriteringslistan är tänkt att förhindra detta.

Maxgränsen för antal projekt i förstudiefasen är satt till tio. Vilka projekt som
ska ingå bland dessa tio, beror på vad som är viktigast för organisationen, vid
given tidpunkt, att starta förstudie på. Om exempelvis Slutkundsaffären har
lyckats hämta hem många nya kunder och börjat utveckla de tjänster de vill,
kan det vara en god idé att istället påbörja förstudie på projekt inom
Nätaffären.

”Alla vill i princip ha igång sina projekt, och i praktiken måste man då redan
i förstudien börja prioritera och säga att det här kan vi göra och det här kan vi
inte göra.[…] Detta är också till för att alla i den lokala ledningsgruppen, i
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Nätaffären och Slutkundsaffären, ska se hur många projekt dom kan starta.
Så att dom inte startar fem förstudier på privatkundstjänster och vi egentligen
inte vill satsa på privatkunder idag utan på företagsmarknaden.”

Projektkoordinator

I och med prioriteringslistan har Telia Mobile gått från att enbart göra
prioritering av projekt utifrån befintlig resursvolym och tid, till vad de kallar
en typ av affärsprioritering. Med detta menas en typ av prioritering som visar
på vilka projekt som är nödvändiga att genomföra för att sedan i mån av
resurser fylla på med ytterligare projekt.

”Tyvärr har det tidigare varit så att man inte har dimensionerat projektantalet
efter vad man vill göra, i affärsmässig hänsyn. Utan många små bäckar rinner
till en stor bäck, och alla bäckar vill ju få sitt flöde att fungera och sina projekt.
Till slut är det bemanningen som är det begränsande. Nu har vi kanske femtio
projekt igång, och det går inte att stoppa in mer. Det är helt kört, det går inte.”

Projektkoordinator

Det är inte så att prioriteringslistan en gång fastställd inte kan ändras.
Prioriteringslistan är vad Telia Mobile kallar en ”levande lista” som NASA ser
över varje månad för att se hur situationen har förändrats. Projekt kan ha
avslutats och andra projekt kan ha kommit till ett stadium där de måste
avslutas och därför  behöver flyttas upp en klass på listan, eller så kan det vara
förseningar som gör att listan på något sätt behöver uppdateras.

55..44..66  FFöörräännddrriinnggaarr  ii  pprroojjeekkttppoorrttfföölljjeenn

Mindre förändringar förekommer alltid i projekten exempelvis på grund av att
något inte fungerar på det sätt som var tänkt från början. Även större
förändringar förekommer, förändringar som kan vara både marknadsstyrda
och teknikstyrda:

”Det skulle jag vilja relatera till är att det går ganska fort inom vissa områden
i vår bransch. Håller man på med ett projekt i sju, åtta månader hinner det
hända en hel del under de sju, åtta månaderna och de mål man siktade på när
man startade kanske inte finns längre, eller kanske är fel mål.”

Projektledare
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För att minska behovet av förändringar under projektets gång har några
projekt börjat arbeta med inkrementell utveckling36. Projektet delas in i tre till
fyra inkrement som till viss del överlappar varandra. Med andra ord påbörjas
inkrement två innan inkrement ett är klart och så vidare. Detta innebär att det
under projektets gång, det vill säga inför uppstartandet av varje nytt
inkrement, fattas beslut om hur projektet ska fortskrida. Det mål som från
början var satt kanske styrs om lite. Dessutom släpps delreleaser  i samband
med att ett inkrement är färdigt.

Förändringar som sker i ett projekt kan mycket väl påverka andra projekt. Det
finns dock ingen formell beskrivning för hur sådana förändringar ska hanteras
utan det avgörs istället från fall till fall eftersom beroendena ser olika ut
beroende på vilka projekt det handlar om. I det fall ett projekt inte kommer
att bli klart inom den fastställda tidsramen eller på något annat sätt inte lyckas
uppnå de uppsatta målen, rapporteras detta till projektets beställare och
ansvarig styrgrupp. I detta fall sker rapportering även till andra projekt och
avdelningar som på något sätt är beroende av projektet ifråga. Det är dock
inte alltid uppenbart vilka beroenden som finns eller vem förändringar ska
rapporteras till.

Projektledarna deltar inte då styrgrupperna har möte förutom i de fall de
behöver närvara för att förklara konsekvenserna för projektet av någon
händelse som inträffat, eller då de själva väljer att lyfta upp något problem.
Men projektledaren vi pratat med ser ändå att han har möjlighet att påverka en
del vad gäller prioriteringar mellan projekt, vilket han beskriver i följande citat:

”Vi har en lite speciell kultur inom Sverige, och kanske framförallt inom
Telia, där det finns en ”vill-gärna-ha-konsensus-anda” i företaget. Detta
innebär att har man varit med ett tag och känner några personer och vet hur de
tänker, så känner jag att man kan ha en del att säga till om ur
prioriteringssynpunkt.”

Om ett projekt inte kan leva upp till de krav som ställts på det är det relativt
vanligt att projektet styrs om så att det till exempel får ett kortare tidsförlopp
och därmed avslutas tidigare än planerat. Vad gäller projektens fortskridande
menar en av de intervjuade att det är viktigt att beställare och styrgrupp ställer
sig frågan vad som är viktigt med ett specifikt projekt med avseende på tids-,
kostnads- och funktionskrav. Ska exempelvis kvalitet prioriteras före budget

                                          
36 Vad som menas med inkrementell utveckling beskrivs mer ingående i presentationen av
BSC, kapitel 5.3.1.
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eller är leveranstidpunkten viktigare än kvaliteten? Detta avgör i sin tur
projektets fortskridande. I de fall de nämnda kraven som ställs på projekten
inte går ihop menar projektledaren att:

”Man skulle behöva vara lite tuffare och våga ta beslut om att det här projektet
ska vi inte köra. Stoppa direkt och stoppa tidigare. Det finns exempel där man
redan under förstudien, egentligen redan efter tre veckor, kan se att det här
projektet är lika bra att vi stoppar. Där är vi för fega, där behöver vi bli
bättre.”

Projektledare

Orsaker till att projekt inte läggs ned fast de egentligen borde menar
projektledaren kan vara att bristerna i projektet inte kommuniceras till
styrgrupp och beställare eller att de som bristerna kommuniceras till inte för
det vidare. Det kan också bero på att de som har beslutsrätten, vilka teoretiskt
sett är ansvarig styrgrupp (det vill säga Nätaffärens, Slutkundsaffärens
styrgrupp eller gemensam styrgrupp), inte vill fatta ett beslut direkt utan
föredrar att avvakta och se vad som händer. Eller att de som ska ta beslutet
inte kommer överens, vilket får till följd att projektet fortsätter trots att det
vore bättre för organisationen att lägga ned det.

”Man kanske har sett att det finns ett strategiskt viktigt område som vi ska
satsa på. Även om det finns ett projekt som har ett ”business case”, ett
kundbehov och teknikbehov, så kanske det är mindre intressant än det
strategiskt viktiga området. Man måste våga vara tydligare från början och
säga att; -det här släpper vi. För om man inte gör det jättetydligt så kommer det
ligga och bubbla och så studsar det tillbaka.”

 Projektledare

Det finns dock flera exempel på projekt som lagts ned. Orsaken till att ett
projekt läggs ned är att det kan ske förändringar i de ekonomiska
förutsättningarna i projekt i form av kostnadsökningar, eller att ett projekt inte
går att genomföra. Det kan också vara på grund av att en konkurrent hunnit
före så att det inte längre är någon idé att leverera den produkt som var tänkt
på grund av att den inte kommer att generera intäkter, den efterfrågas inte
längre.

”Då kan man stoppa ett projekt hellre än att det drar åt fel håll. Självklart
finns det projekt som stoppas. Vi använder oss av begreppet Tratten, vi vill inte
ha ut allting som vi skickar in, då har vi inte gjort vårt jobb.”

Projektkoordinator
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Det finns även exempel på efterfrågade projekt som stoppats:

”Vi har den här Tratten, alla projekt ska inte gå vidare.[…] Vi har ett
exempel där vi tagit fram en produkt som vi kört pilotprov på med kunderna.
Kunderna tycker den är jättebra, de skulle gärna vilja ha tjänsten. Men vi har
inget ”business case”, vi ser inte att vi kommer att tjäna några pengar
överhuvudtaget på det. Då tar vi beslutet att inte gå vidare.[…] Den var inte
heller tillräckligt strategisk för oss.”

Projektledare

Det är alltid någon av styrgrupperna som tar det formella beslutet om att lägga
ned ett projekt i förtid. Ett sådant beslut fattas utifrån så kallade ”business
case” och därmed är det marknadsandelar och lönsamhet som styr. Beslutet
kan tas vid alla beslutspunkter, de så kallade TG-besluten, men måste alltid
ske tillsammans med ett TG5-beslut så att avslut sker på ett riktigt sätt med
bland annat skrivandet av en slutrapport. Det vill säga om beslut att lägga ned
ett projekt fattas i TG3 måste samtidigt ett TG5-beslut tas som bekräftar att
projektet är stoppat och ska läggas ned.
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66  AANNAALLYYSS

I detta kapitel beskriver, tolkar och analyserar vi det empiriska materialet. Analysen syftar
till att besvara de frågor vi ställde inledningsvis i problemformuleringen. Analysen sker
utifrån det empiriska materialet vi presenterade i föregående kapitel, vilket vi delvis också
relaterar till den teoretiska referensramen vi presenterade i kapitel 4.

66..11  BBEESSKKRRIIVVNNIINNGG  AAVV  PPRROOJJEEKKTTPPOORRTTFFÖÖLLJJEERRNNAA

Första delen i vårt syfte består i att identifiera vad som kännetecknar en
projektportfölj innehållandes produktutvecklingsprojekt. Vi inleder därför
analysen med att beskriva projektportföljerna i de organisationer vi studerat
och de projekt som dessa portföljer innehåller, för att se om det går att urskilja
några gemensamma mönster som kan bidra till identifieringen av
projektportföljerna. Vi sammanfattar respektive projektportfölj i tabellen
nedan för att ge läsaren en lättöverskådlig bild över portföljernas innehåll och
kännetecken samt för att underlätta en jämförelse dem emellan. Vid
identifieringen av projektportföljerna använder vi oss av faktorer som
förekommit i den projektledningslitteratur vi läst avseende olika typer av
projekt, se bland andra Payne (1995) och Stampe & Tonnquist (1999). Dessa
faktorer beskriver de enskilda projekten vilka projektportföljen utgörs av.
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Projektporföljens
kännetecken: BSC SR TELIA MOBILE

Antal projekt i
portföljen

3 huvudprojekt,
ett litet antal

kortare projekt

Ca 13 huvudprojekt,
ett stort antal kortare

projekt

40-50 projekt, inga
direkta huvudprojekt

Projektens löptid Ca 3 år för
huvudprojekten

Varierande från 6
månader till ca 3 år

Varierande från 3
månader till 2 år, i
genomsnitt ca 1 år,
stora projekten är
minst 6 månader

Mängd
projektmedlemmar

Ca 400 personer
för huvudprojekten

Varierande från ca
50 till ca 400

personer

Varierande, från 5 till
60 personer, i

genomsnitt 10-15
personer, stora

projekten minst 7
personer

Projekttyp/-er 1 huvudtyp av
projekt;

produktutveck-
lingsprojekt

2 olika kategorier
med 5 undergrupper,

främst
produktutveck-

lingsprojekt

2 olika kategorier
varav en har 3
undergrupper,

utveckling av tjänster
& produkter

Resursbehov i
projekten

Samma sorts
resurser &
kompetens

Samma sorts resurser
& kompetens

Samma sorts resurser
& kompetens

Förslag på projekt
kommer från

Externt & centralt;
via strategisk

produktledning i
annan organisation

Internt; centralt via
strategisk

produktledning samt
lokalt via respektive

delproduktenhet

Internt & lokalt från
avdelningarna inom

de två
affärsenheterna

Officiella
uppdragsgivare

Externt men från
samma bolag;

annan organisation

Internt; centralt via
RDB eller lokalt via

styrgrupperna

Internt & lokalt;
någon av de tre
styrgrupperna

Mottagare av
projektets resultat

Olika externa
kunder; företag &
annan organisation
inom samma bolag

Olika externa
kunder; företag &
annan organisation
inom samma bolag

Olika externa
kunder; företag &

privatpersoner. Även
interna kunder;

avdelningarna inom
organisationen

Beroenden mellan
projekten i
portföljen

Hög grad av
beroenden

Hög grad av
beroenden

Hög grad av
beroenden

Tabell 1:Sammanställning av de studerade organisationernas projektportföljer
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Angående antalet projekt i portföljerna ser vi en klar skillnad mellan BSC
jämfört med SR och Telia Mobile. Det totala antalet projekt är lägre i BSCs
portfölj än i både SRs och Telia Mobiles respektive portfölj. En ytterligare
skillnad mellan portföljerna ligger i att Telia Mobile, till skillnad från SR och
BSC, inte har några projekt som dominerar och som kan kallas huvudprojekt.
Med huvudprojekt menar vi projekt som är mer omfattande än övriga projekt,
avseende löptid, antal mantimmar, antal personer involverade i projektet och
mängden resurser som utnyttjas. I BSC och SR utgör dessa huvudprojekt
stommen i projektportföljen. Det vill säga det är de projekt som utnyttjar
största delen av organisationens resurser och som den huvudsakliga
verksamheten kretsar runt. I Telia Mobiles portfölj finns istället en mängd
olika projekt av mer eller mindre betydelse för verksamheten. I samtliga
portföljer drivs projekten parallellt även om det i BSCs fall är väldigt tydligt att
projekten befinner sig i olika faser, då föregående projekt alltid utgör
efterföljande projekts designbas. I nedanstående figur sammanfattar vi
projektportföljernas utseende med avseende på antalet projekt i respektive
portfölj, projektens löptid och i vilken grad projekten pågår parallellt i tiden.

Figur 6: Projekten i projektportföljerna - förenklad bild över mängden
projekt i respektive portfölj samt hur projekten är fördelade över tiden
och hur parallella projekten i en portfölj är. Ju längre streck desto längre
är projektens löptid. Antal står för antal projekt i den aktuella portföljen.

Vidare kan vi uttyda en skillnad i vad som identifieras som stora projekt i
organisationerna. I Telia Mobile klassificeras ett projekt som stort om det har
mer än sju projektmedlemmar och har en löptid på minst sex månader samt
utnyttjar mer än 2000 mantimmar. Detta skiljer sig oerhört mycket från vad
SR och BSC betecknar som stora projekt. I båda dessa organisationer

Tid

Antal
Telia Mobile

Tid

Antal
BSC

Tid

Antal
SR



Projektportfölj –  övergripande hantering av projekten i en projektbaserad organisation

ANALYS

87

kännetecknas ett stort projekt av en löptid på cirka tre år, uppemot 800 000
mantimmar och 400 projektmedlemmar. Med anledning av det sagda har
portföljerna i BSC och SR väldigt mycket större projekt än Telia Mobile, vars
projekt i de förstnämnda organisationernas portföljer skulle betraktas som
bland de minsta och kortaste projekten. Således anser vi inte att det går att
använda benämningarna ”stora” och ”små” projekt i generella termer utan
dessa benämningar är relaterade till organisationen och projektportföljen
ifråga.

Ur informationen om projekten ser vi också att det finns variationer i SR och
Telia Mobile avseende vad det är för typ av projekt eftersom projekten
utvecklar olika produkter och i Telia Mobiles fall även tjänster. I båda dessa
portföljer finns det två huvudsakliga kategorier av projekt samt ett flertal
undergrupper till dessa där många olika typer av produkter, och i Telia
Mobiles fall tjänster, framställs. I SR handlar projekten främst om att utveckla
nya produkter, antingen mjukvara eller hårdvara till radiobasstationer. I Telia
Mobile är det tjänsteutvecklingsprojekt som resulterar i nya eller förbättrade
tjänster alternativt nätutvecklingsprojekt i vilka nya plattformar framställs
antingen för att bygga nya tjänster på eller för att göra drift och underhåll
billigare. BSC driver i huvudsak en typ av projekt.

Angående resursbehovet konkurrerar projekten i såväl SRs som BSCs och
Telia Mobiles projektportfölj om samma sorts resurser. Det vill säga i
respektive portfölj finns en resurspool som samtliga projekt i portföljen
utnyttjar. Som en följd av detta råder det stor konkurrens mellan projekten om
resurserna vilket innebär att det är viktigt för dessa organisationer att ha
kontroll över samtliga projekts resursbehov så att inte flera projekt samtidigt
behöver samma sorts resurs och att det då inte finns tillräckligt av denna. Det
faktum att projekten utnyttjar samma sorts knappa resurser utgör en
begränsande faktor på storleken på projektportföljerna, ifråga om mängden
projekt samt projektens omfattning med avseende på löptid, antal
projektmedlemmar och projektinnehåll37. Det är främst teknisk
nyckelkompetens som är bristvara även om det i Telia Mobiles fall varierar
över tiden vilken typ av kompetens som är kritisk.

Var i organisationen förslag på nya projekt genereras skiljer sig åt mellan
organisationerna. I Telia Mobile är projektförslagen internt genererade på
”lokal nivå”, med vilket vi avser någon av de två affärsenheterna till skillnad

                                          
37 Med projektinnehåll avses den funktionalitet som ingår i produkten som projektet
utvecklar.
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från ”central nivå”, med vilket vi syftar på en övergripande instans med ansvar
för hela projektportföljen. I BSC är det en central instans (strategisk
produktledning) som dock inte ingår i BSC-organisationen utan i en annan
organisation inom Ericsson Radio Systems (BSS), varför vi valt att benämna
projektförslagen för ”externt” genererade. I SR tas projektförslagen i likhet
med i Telia Mobile fram internt, med undantag för BTS-projekten som likt
BSCs projekt ingår i BSS-projekten. Dock sker det till skillnad från i Telia
Mobile inte enbart på lokal nivå i de olika delproduktenheterna utan även på
central nivå genom den strategiska produktledningen, vilken har övergripande
ansvar för samtliga produkter i organisationen och därmed tar fram förslag på
produkter vilka ska utvecklas i nya projekt.

För projekten i BSCs portfölj är även den officiella uppdragsgivaren den
strategiska produktledningen i BSS, utanför BSC-organisationen. Således är
uppdragsgivaren extern för organisationen ifråga. I de övriga två
projektportföljerna är uppdragsgivaren intern. Dock skiljer sig även dessa
genom att det i SR är antingen på lokal nivå i någon av styrgrupperna eller ett
centralt forum för hela portföljen, medan det i Telia Mobile alltid är på lokal
nivå i någon av de tre styrgrupperna.

Avseende mottagare38 av projektet ser vi en skillnad i att Telia Mobile har såväl
interna som externa kunder medan de andra två organisationerna har externa
kunder. Med externa kunder menar vi kunder på marknaden, men också
kunder i form av en annan organisation inom samma bolag. Detta eftersom vi
ser på portföljen utifrån organisationen den ingår i och inte utifrån det bolag
som organisationen är en del av. Telia Mobiles interna kunder är de olika
avdelningarna inom affärsenheterna inom samma organisation. Angående de
externa kunderna har Telia Mobile två externa målgrupper; företag och
privatpersoner. Varken SR eller BSC vänder sig mot privatkundsmarknaden.

Beroendet är i huvudsak tvåfaldigt. Dels är projekten beroende av och
konkurrerar om samma resurser, en av de faktorer Payne (1995) anser bidrar
till komplexiteten i en multiprojektmiljö. Dels handlar det om beroenden i
form av att projekten utvecklar produkter som bygger på varandra eller som
ingår i en produkt som utvecklas i ett annat projekt. Exempel på beroenden är
att mjukvaruplattformsprojekten i SR utgör stöd för
hårdvaruplattformsprojekten i och med att de förstnämnda är nödvändiga för
att de senare ska kunna utvecklas och fungera. I Telia Mobiles projektportfölj

                                          
38 Med mottagare avser vi de som tar emot den färdiga produkten som projektet ifråga
genererar sett utifrån den studerade organisationen i vilken projektportföljen ingår.
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handlar det främst om att projekten i ena affärsenheten (Slutkundsaffären) är
beroende av projekten i den andra affärsenheten (Nätaffären).

Beroendena i SR och BSC handlar inte enbart om beroenden mellan projekten
i respektive projektportfölj, utan projekten har dessutom kopplingar till
projekt utanför den aktuella projektportföljen. I båda dessa fall handlar det
om att projekten ingår i ett projekt inom en annan organisation (BSS-projekt),
dock fortfarande inom samma bolag. En sådan typ av beroende har vi inte
kunnat uttyda i Telia Mobiles projektportfölj.

Efter att ha beskrivit och analyserat de tre projektportföljerna och deras
respektive projekt övergår vi till att identifiera vad som kännetecknar en
projektportfölj och huruvida det går att urskilja olika typer av
projektportföljer.

66..22  IIDDEENNTTIIFFIIEERRIINNGG  AAVV    EENN  PPRROOJJEEKKTTPPOORRTTFFÖÖLLJJ

Ett  mönster vi sett i analysen av projektportföljerna är att det i SRs och Telia
Mobiles respektive portfölj existerar större variationer avseende mängden
projekt, antal projektmedlemmar, produkter som projekten framställer och
löptiden på projekten, än i BSCs portfölj. Vidare har vi sett vissa mönster
gällande beroendena i projektportföljen. Det empiriska materialet visar på att
det i alla tre portföljer existerar en hög grad av beroenden mellan projekt i
respektive portfölj.

Ur ovan givna beskrivning av de tre projektportföljerna vi studerat
framkommer att de i viss mån skiljer sig åt. Vi kan urskilja olika typer av
projektportföljer, vilka vi placerar på en skala som sträcker sig från en
homogen portfölj till en diversifierad, se figuren nedan. I
problemformuleringen nämnde vi att Anell (2000) använder en skala på vilken
hon menar att olika sorters projektbaserade organisationer kan placeras med
avseende på projektens omfattning och dess produkt. Anell (2000) utreder
dock inte innebörden av detta närmare. Vi anser att de två variablerna;
omfattning och produkt, även är tillämpbara för att urskilja olika typer av
projektportföljer varför vi valt att använda dem i detta syfte. Vi kompletterar
med en tredje variabel; antal projekt i portföljen.

Med variabeln ”omfattning” menar vi storleken på projekten avseende löptid,
antal projektmedlemmar samt projektinnehåll medan variabeln ”produkt”
refererar till vad det är för typ av produkt som projektet har till uppgift att
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generera. En homogen portfölj karaktäriseras enligt vår definition av ett fåtal
projekt där alla projekt är av liknande omfattning och framställer samma sorts
produkt. En diversifierad projektportfölj kännetecknas av det motsatta, det vill
säga en stor mängd projekt vilka skiljer sig åt med avseende på omfattning och
de produkter som projekten ska generera.

Till denna skala, som utgör x-axeln i figuren nedan, lägger vi till en y-axel. På
y-axeln placerar vi projektportföljerna i de tre studerade organisationerna
utifrån graden av beroenden mellan projekten i portföljen ifråga. Att vi valt
beroenden i projektportföljen beror på att dessa och diskussionen om dem
ofta återkommit  under intervjuerna och har visat sig vara betydande och spela
en stor roll i hanteringen av projektportföljen, både ifråga om urval och vid
förändringar. Med anledning av detta anser vi det relevant att använda
beroenden mellan projekten i portföljen som en variabel för att identifiera och
särskilja olika projektportföljer.

Figur 7: Indelning av projektportföljer i fyra olika typer utifrån två
skalor; graden av beroenden mellan projekten i portföljen ifråga, samt
om projektportföljen är mer homogen eller mer diversifierad.

Genom att placera projektportföljer utifrån de två olika skalorna i figuren kan
fyra olika typer av projektportföljer uttydas. Vi väljer att kalla dem för typ A,
B, C och D:

BSC
SR &
TeliaMobile

Grad av beroenden
mellan projekten
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Hög
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Typ A – utgör rutan i övre vänstra hörnet i figuren. Denna typ av portfölj
kännetecknas av få projekt av likartad omfattning som utvecklar samma typ av
produkt. Mellan projekten existerar relativt många och olika, mer eller mindre
starka beroenden.
Typ B – utgör rutan i övre högra hörnet. En portfölj av typ B karaktäriseras
av att ha en stor mängd projekt vilka skiljer sig åt avseende omfattning samt
vad för produkt som genereras i projekten. I likhet med typ A finns det mellan
projekten relativt många och olika, mer eller mindre starka beroenden.
Typ C – utgör rutan i nedre vänstra hörnet. Denna portföljtyp kännetecknas
till skillnad från de tidigare två av få, svaga och likartade beroenden mellan
projekten. I likhet med typ A ingår i portföljtyp C få projekt som är av samma
omfattning och där projekten genererar samma typ av produkt.
Typ D – utgör rutan i nedre högra hörnet. Beroendena mellan projekten i
portföljerna ser likadana ut som för typ C. Däremot skiljer denna typ sig från
föregående på så sätt att i portföljtyp D ingår ett stort antal projekt vilka
varierar med avseende på omfattning och produkt.

Av de projektportföljer vi studerat identifierar vi två av ovanstående typer.
Där BSCs projektportfölj utgör portföljtyp A medan både SRs och Telia
Mobiles respektive projektportfölj klassificeras som portföljtyp B.

Med utgångspunkt i den övergripande beskrivningen av projektportföljerna i
de studerade organisationerna och de typer av projektportföljer vi identifierat
utifrån de två olika skalorna, ägnar vi kommande avsnitt åt den andra delen av
vårt syfte. Vi analyserar hur projektportföljsurvalet går till i respektive
organisation samt hur förändringar i projektportföljen hanteras, och
undersöker huruvida det går att urskilja några mönster. Med tanke på att vi i
denna identifierat olika projektportföljstyper ser vi det som intressant att
undersöka huruvida dessa kan hjälpa oss att förstå ovanstående aspekter kring
projektportföljshantering.

66..33  UURRVVAALL  AAVV  PPRROOJJEEKKTT  TTIILLLL  PPRROOJJEEKKTTPPOORRTTFFÖÖLLJJEENN

Vi inleder denna andra del av analysen med att besvara frågeställningarna från
det inledande kapitlet rörande vad som styr valet av projekt samt vem eller
vilka i organisationen som gör valet - det vill säga beslutar om vilka projekt
som ska ingå i den aktuella projektportföljen. Vi avslutar med att analysera
tillvägagångssättet vid val av projekt till projektportföljen.
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BSCs portfölj skiljer sig från de andra två projektportföljerna bland annat i det
att mängden huvudprojekt i BSC begränsas utifrån antalet projekt i en annan
organisation (BSS). BSS-organisationen utvecklar produkter i vilka
produkterna som utvecklas i BSCs projekt ingår. Vad gäller vilka projekt som
BSC ska genomföra är detta därför hårt styrt ifrån BSSs strategiska
produktledning som organisatorisk sett ligger utanför BSC. Alla projekt som
BSC genomför går via BSSs strategiska produktledning. I BSCs fall handlar
det således inte om att välja projekt eftersom deras verksamhet bygger på att
de utvecklar de produkter som BSS beställer.

Att det beskrivna är fallet medför att vi i analysen av hur urval av projekt går
till bortser ifrån BSC och istället fokuserar på de två övriga fallstudierna det
vill säga SR och Telia Mobile då vi anser att frågan om urval av projekt är mer
relevant i dessa båda organisationer. I såväl SR som Telia Mobile genereras
fler projektidéer än vad de båda organisationerna har kapacitet att realisera,
dessutom fattas beslut om vilka projekt som ska väljas till portföljen inom
organisationen ifråga. Båda dessa organisationers projektportföljer har vi
identifierat som portföljtyp B, det vill säga diversifierade portföljer med hög
grad av beroenden.

I Telia Mobile beskrivs problemet med för många nya projektidéer och för låg
kapacitet tydligt. Idéer om vad för produkter och tjänster som skulle kunna
utvecklas i nya projekt dyker ständigt upp och det ligger en svårighet i att sålla
ut vilka idéer som ska realiseras. Ett väletablerat uttryck i Telia Mobile är den
så kallade ”Tratten” med vilket avses att fler projekt ska startas upp än
avslutas. Detta har resulterat i att för många projekt startats upp med följden
att kapaciteten inte räcker till, eller som projektledaren i Telia Mobile uttrycker
det:

”[…] har man igång för många projekt blir det stopp i tratten”.

En av utmaningarna för Telia Mobile är därför att koncentrera verksamheten
till ett färre antal projekt. Även i SR finns, i syfte att underlätta koordineringen
och minska konkurrensen om de kritiska resurserna, ett behov att begränsa
antalet parallella projekt. Detta behov ser vi utgör en motivering till varför
vissa mindre projekt, de så kallade maintenace-projekten, har lagts in under
huvudprojekten.
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66..33..11  VVaadd  ssttyyrr  uurrvvaalleett  aavv  pprroojjeekktt  ttiillll  ppoorrttfföölljjeenn??

I SR och Telia Mobile går det att urskilja ett antal gemensamma aspekter
utifrån vilka projekten väljs ut:
• lönsamhet
• strategi
• affärsmål
• kundefterfrågan
• marknadsandelar
• behov av nya produkter/tjänster för att komplettera produktportföljen

Vad gäller Telia Mobile kan ytterligare en aspekt läggas till. I vissa fall måste
nämligen projekt genomföras av lagstadgade skäl, så kallade regulatoriska
projekt. Denna typ av projekt finns med bland dem som resurserna i första
hand reserveras för. Att ovanstående nämnda aspekter beaktas vid urval
förefaller oss inte särskilt överraskande och överensstämmer med de aspekter
som presenterats i referensramen i kapitel 4. Anell (2000) menar att
organisationen ifråga ibland kan behöva välja olönsamma projekt på grund av
deras strategiska betydelse. Att ett sådant val görs har inte framkommit i vare
sig SR eller Telia Mobile, utan där är lönsamheten av avgörande betydelse för
om ett projekt ska väljas eller inte. Däremot kan det i SR hända att ett projekt
som inte ligger i linje med organisationens strategi väljs i syfte att erövra nya
marknader och ytterligare marknadsandelar. Även i detta fall är det dock
avgörande att de kan se affärsmöjligheterna - att det finns potentiella kunder
och att projekten synes lönsamma.

Avseende kunden menar Payne (1995) att det är viktigt att hänsyn tas till
tidigare samarbete, finansiering39 och stabilitet i relationen till kund. Detta är
inte något som de organisationer vi studerat direkt uttalat att de tar hänsyn till.
Vi menar därför att huruvida hänsyn tas till dessa faktorer är beroende av hur
projekten genereras, med vilket vi menar om projekten utförs på uppdrag av
extern kund eller inte. Avseende externa uppdrag menar vi att det är mer
naturligt att de nämnda faktorerna beaktas eftersom det sker en direkt
konfrontation med kunden där organisationen ställs inför problemet att säga
ja eller nej till ett uppdrag.

I både SRs och Telia Mobiles fall rör det sig om produktutvecklingsprojekt
och för Telia Mobile även om tjänsteutvecklingsprojekt, vilka genereras
internt i organisationen. Vad gäller de fall där uppdragen genereras internt är
                                          
39 Vi tolkar det som att Payne (1995) med finansiering menar huruvida kunden som
beställer projektet är likvid och kan betala för projektets produkt.
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det självfallet viktigt att det finns kunder som är villiga att köpa produkten när
den väl är utvecklad, att det finns en marknad för produkten, varför
kundernas behov beaktas inför påbörjandet av ett nytt projekt. I SR kan vi
även se att de större och mer betydande kunderna har möjlighet att påverka
vilken funktionalitet som ska ingå i produkten, vilket motiveras med att om
dessa kunders önskemål uppfylls så bidrar det till organisationens lönsamhet.
Detta kopplar vi till att organisationen är måna om att säkra framtida
finansiering och att det är viktigt att betydande kunders behov och önskningar
tillgodoses så de inte övergår till konkurrenterna. På sätt och vis tas därför i
SR hänsyn till finansiering och relation till kund även fast uppdragen initieras
internt.

Turner (1993) anser att projekturvalet ska styras av organisationens affärsplan.
I Telia Mobile har detta inte varit självfallet, utan är något nytt. Tidigare utgick
de inte ifrån affärsplanen utan startade förstudie på alla projektidéer som
verkade kunna leda mot organisationens mål. Genom att nu istället utifrån
affärsplanen identifiera och utveckla projektförslag som är av strategisk vikt
och vilka därmed i första hand ska genomföras, avser Telia Mobile begränsa
mängden projekt i portföljen. Detta för att inte fler projekt ska startas än det
finns resurser till samt för att säkerställa att de projekt som är av strategisk
betydelse får de resurser som krävs. När väl de projekt som organisationen
anser nödvändiga för verksamheten valts ut kompletteras portföljen med
projekt vartefter det finns resurser tillgängliga.

Enligt Anell (2000) och Archer & Ghasemzadeh (1999) är det viktigt att skapa
en balans bland projekten i portföljen med avseende på lönsamhet och strategi
alternativt tid, risk och resurser. Dock verkar det som om det i de
organisationer vi studerat inte är fråga om att balansera tidsmässigt korta
projekt med tidsmässigt långa projekt och lågriskprojekt med högriskprojekt.
Inte heller handlar det om att komplettera en projektportfölj fylld av
lönsamma projekt med icke lönsamma projekt av strategisk betydelse.
Eftersom projekten i de studerade projektportföljerna handlar om att utveckla
nya produkter/tjänster styrs projektportföljen och dess innehåll av behovet av
nya produkter/tjänster i produktportföljen. Härav konstaterar vi att projekten
tjänar till att generera produkter som ska komplettera organisationens
produktportfölj. I och med att det för dessa organisationer som är verksamma
i en högteknologisk bransch är avgörande att vara först på marknaden med
nya produkter innehållandes ny teknologi, blir konsekvensen att det är de
projekt som utvecklar dessa produkter som i första hand väljs oavsett hur
detta påverkar balansen i projektportföljen. Behovet av nya produkter styr här
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valet av projekt.

Däremot söker båda organisationerna resursmässigt balansera
projektportföljen så att inte alla projekt samtidigt behöver samma resurser.
Innan projekten startas igång beaktas i båda organisationerna om det finns
tillräckligt med lediga resurser, vilket vi också ser som en förutsättning för att
projekten ska kunna startas upp. Den övergripande kontrollen över vilka
resurser som är lediga respektive upptagna samt vilka projekt som använder
vilka resurser, ansvarar en central instans (Resursrådet) för i Telia Mobile
medan någon sådan central instans inte existerar i SR. I SR har istället en
formell metod införts, kallad Critical Chain, för att skapa denna övergripande
kontroll över resurserna och kunna hantera projektens behov av de kritiska
resurserna samt för att reducera risken att flera projekt samtidigt behöver
samma kritiska resurser. I SR kan vi också notera att beroenden mellan
projekten och deras produkter uppmärksammas i och med att de vid val av
nya projekt beaktar hur valet av vilka nya projekt som väljs kommer att
påverka övriga projekt i portföljen och de produkter som utvecklas i dessa.

Sammanfattningsvis anser vi att det går att se på vad som styr valet av projekt
ur två synvinklar. Dels vad organisationen har för avsikt att uppnå med
projekten i form av exempelvis lönsamhet och en utökning av
marknadsandelarnas. Dels de begränsningar som finns i organisationen med
avseende på kapacitet samt beroenden mellan projekt.

66..33..22  VVeemm  bbeesslluuttaarr  oomm  vviillkkaa  pprroojjeekktt  ssoomm  sskkaa  iinnggåå??

De utredningar som görs på föreslagna projekt sker i både SR och Telia
Mobile inom någon av delproduktenheterna respektive affärsenheterna. I
Telia Mobile görs en första prioritering om vilka projekt som ska genomföras i
respektive affärsenhet innan förslagen presenteras för någon av styrgrupperna.
Detta är även vad som sker i SR där det är på delproduktnivå som första
prioriteringen sker. I Telia Mobile fattas alltid det slutgiltiga beslutet om vilka
projekt som ska ingå i portföljen i någon av de tre styrgrupperna eftersom det
inte finns någon central beslutande instans. Detta till skillnad från SR där ett
centralt forum (RDB) beslutar vid val av vilka huvudprojekt som ska
genomföras, medan det på lokal nivå, i styrgrupperna inom de olika
delproduktenheterna, fattas beslut om övriga projekt.

I båda dessa organisationer verkar det finnas ett behov av att på något sätt
kontrollera inflödet av projekt till portföljen. Men hur denna kontroll ser ut
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skiljer sig åt. I SR finns det en central instans (strategisk produktledning) som
har kontroll över organisationens produktportfölj och ser vilka luckor som där
behöver fyllas, medan en annan central instans (RDB) fattar beslutet om vilka
projekt som ska realiseras och därmed har övergripande ansvar för
projektportföljen. I Telia Mobile finns det däremot inte någon central instans
som har ansvar för hela projektportföljen. Där har de istället tre olika
instanser med ansvar för olika sorters projekt. I syfte att skapa ett enhetligt
tillvägagångssätt vid urval och prioritering har Telia Mobile inrättat en speciell
rådgivande, central instans (NASA) där representanter från båda
affärsenheterna ingår. NASA i sin tur har arbetat fram en prioriteringslista
med gemensamma riktlinjer för hela organisationen, vilken de tre
styrgrupperna använder sig av. På listan identifieras de projekt som är
strategiskt viktiga och som ska genomföras, dessutom begränsar listan antalet
projekt i portföljen. Dessutom finns i Telia Mobile en databas i vilken alla
projekt som pågår finns registrerade vilket underlättar kontrollen av
projektportföljen och vilka projekt som ingår i denna.

NASA, prioriteringslistan och denna databas menar vi är ett sätt för Telia
Mobile att skapa en övergripande kontroll över vilka projekt som pågår och
vilka projekt som behöver startas upp sett utifrån hela projektportföljen, i
avsaknad av en central instans. En förklaring till att det under intervjuerna i
SR inte framkommit något behov av en formell lista liknande den i Telia
Mobile, anser vi vara att alla projektförslag av strategisk vikt granskas i en och
samma instans. Då en och samma instans gör urvalet, faller det sig enligt oss
mer naturligt att urvalet görs på ett enhetligt sätt. I Telia Mobiles fall är det
istället som vi nämnt tre instanser som väljer projekt och därmed är det större
risk att urvalet görs på olika sätt och utifrån olika kriterier.

Vi kan utifrån ovanstående urskilja följande två sätt att styra inflödet av
projekt till portföljen:
1. Central beslutande instans.
2. Central rådgivande instans som ger gemensamma riktlinjer till beslutande

instanserna på lokal nivå.

66..33..33  TTiillllvvääggaaggåånnggssssäätttt  vviidd  pprroojjeekkttuurrvvaall

Förfarandet vid urval ser i stort sett likadant ut i de båda organisationerna,
vilket vi anser kan förklaras av att de använder en och samma
projektstyrningsmodell (PROPS) som är väl förankrad och tillämpad i
respektive organisation. I denna modell är det tydligt definierat vilka faser
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projekten ska genomgå såväl vid urval som vid genomförandet och vilka
beslutspunkter som ska passeras samt vem som ska fatta vilka beslut.
Projekten utvärderas i två omgångar och passerar två beslutspunkter innan det
slutliga beslutet att starta upp dem fattas. Utvärderingarna syftar till att
undersöka huruvida projekten är praktiskt genomförbara samtidigt som det
planeras för hur respektive projekt ska genomföras och vilka resurser som
behövs. Dessutom görs riskanalys på de föreslagna projekten. I SR görs en
riskanalys inför respektive beslutspunkt, medan det i Telia Mobile är
obligatoriskt endast inför TG2.

Utifrån ovanstående kan vi uttyda att projektförslagen i båda organisationerna
passerar flera steg i vilka det finns en möjlighet att välja bort projekt, innan det
slutliga valet sker av vilka projekt som ska genomföras och därmed ingå i
projektportföljen. Att redan innan det slutliga urvalet sålla bort projekt är
också vad Archer & Ghasemzadeh (1999) förespråkar i sin modell. Utifrån det
empiriska materialet menar vi att projekten i SR och Telia Mobile genomgår
liknande faser som beskrivs i Archer & Ghasemzadehs (1999) modell. Vi ser
även likheter mellan dessa organisationers tillvägagångssätt och den process
som Clark & Wheelwright (1992) presenterar i sin så kallade ”Trattmodell”.

”Trattmodellen” beskriver framtagning och urval av just
produktutvecklingsprojekt och hur detta sker genom en noggrann utvärdering
av föreslagna nya produkter och därmed projekt. Modellen beskriver också att
det sker två sållningar och utvärderingar innan en produkt och det projekt i
vilket den ska utvecklas slutligen väljs att genomföras eller förkastas. Det
handlar om att det från början finns ett stort antal produktidéer vilka genom
utvärderingarna och sållningarna reduceras så att det slutligen endast är några
få produktutvecklingsprojekt som genomförs och vilka resurserna fokuseras
till. Detta förfarande ligger i linje med hur vi tolkat att urvalet går till i Telia
Mobile och i SR. I Telia Mobile har det dock framkommit att det finns ett
behov av hårdare gallring bland projekten på så sätt att fler projekt borde
väljas bort i ett tidigare skede än vad som görs idag. Detta i syfte att hindra att
icke lönsamma projekt av icke strategisk betydelse i onödan ockuperar
organisationens resurser.

För att begränsa antalet projekt har Telia Mobile genom prioriteringslistan
infört en maxgräns för hur många projekt som det tillåts startas förstudie på.
Genom denna maxgräns blir det tydligt i organisationen hur många projekt
det för tillfället finns utrymme för i portföljen med avseende på kapaciteten. I
SR finns inte enligt vad vi erfar någon sådan uttalad maxgräns. Utifrån den
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information vi erhållit har det inte framkommit några problem i SR med att
det startas förstudie på för många projekt och därav inte heller något behov av
en sådan uttalad maxgräns.

66..33..44  AAvvsslluuttaannddee  rreefflleekkttiioonneerr  öövveerr  pprroojjeekkttppoorrttfföölljjssuurrvvaall

Som vi nämnde inledningsvis i avsnittet om projektportföljsurval ser vi det
inte som relevant att diskutera projektportföljsurval i BSC med avseende på
vilka projekt som ska realiseras. Detta anser vi inte beror på att BSC har en
homogen projektportfölj utan snarare av det faktum att projekten utvecklar en
produkt på beställning av en enda extern uppdragsgivare och således inte har
möjlighet att välja bland flera uppdrag. För denna organisation handlar
urvalsfrågan istället i stor utsträckning om de enskilda projektens innehåll,
vilket i sin tur är en fråga om val av vilken funktionalitet som ska ingå i den
produkt som projektet ska generera. Ett val som sker i samarbete mellan BSC
och den uppdragsgivande organisationen.

Även i SR handlar valet om mängden funktionalitet som ska ingå i de
produkter som projekten ska framställa och inte enbart om vilka projekt som
ska realiseras. Det handlar bland annat om var gränsen går för vad som är
lönsamt. Som en följd av ovanstående ser vi det som aktuellt att begrunda vad
projektportföljsurvalet syftar till. Projekturval handlar inte endast om vilka
projekt som ska drivas, vilket diverse urvalsmodeller lätt ger intrycket av. Valet
handlar också om projektens omfattning och då vilken funktionalitet som ska
ingå i den produkt som projektet ska utveckla. Clark & Wheelwrights (1992)
så kallade ”Trattmodell” för produktutvecklingsprojekt är ett exempel på en
modell som även beaktar sammansättningen av ett projekt.

Anell (2000) antyder att risken för överbelastning är stor då de enskilda
projektuppdragen blir för stora. Därigenom menar vi att författaren indirekt
antyder att projektens omfattning ska beaktas. I SRs och BSCs fall där
projekten löper över flera år vill organisationen inkludera så mycket
funktionalitet som möjligt i ett projekt, mellan leveranserna. Valet handlar då
om att göra en avvägning mellan vad som är lönsamt och som krävs för att
produkten ska fungera gentemot vad som är det där lilla extra som marknaden
gärna vill ha men egentligen klarar sig utan.
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66..44  HHAANNTTEERRIINNGG  AAVV  FFÖÖRRÄÄNNDDRRIINNGGAARR  II  EENN
PPRROOJJEEKKTTPPOORRTTFFÖÖLLJJ

I denna sista del av analysen behandlar vi frågan om förändringar i
projektportföljen och hanteringen av dessa. Vi kommer, till skillnad från i
frågan om urval, att analysera samtliga tre studerade organisationer. Även här
utgår vi från de olika typer av projektportföljer vi identifierat och söker
mönster i hanteringen av förändringar som kan tänkas vara kopplade till
dessa.

Att kostnadsramar och tidsramar förskjuts, liksom att funktionsmålen ändras i
det enskilda projekten är enligt Selin (1998) vanligt förekommande och således
inget unikt för de organisationer vi studerat. Dessutom tillkommer hela tiden
nya projekt till portföljen vilket förändrar portföljens innehåll. Projektens
tidslängd betraktar vi som en förklarande faktor till frekvensen av
förändringar i projekten. Detta eftersom den tekniska utvecklingen för de
produkter projekten i de av oss studerade organisationerna utvecklar går
snabbt framåt. Samtliga organisationer har erfarenhet av att ju längre tid
projekten pågår desto mer förändringar blir aktuella. Vad som i dessa fall
räknas som långa projekt måste, som vi tidigare nämnt, relateras till
organisationen ifråga. Jämför Telia Mobiles ”långa” projekt på sju till åtta
månader versus BSCs och SRs på tre år. Det vi vill belysa i denna uppsats är
inte det faktum att det sker förändringar i de enskilda projekten, utan att dessa
förändringar är orsaken till varför vi med stöd av Anell (2000) i
problemformuleringen menade att projektportföljen behöver underhållas och
följas upp. Förändringar i ett projekt kan få konsekvenser i portföljen som
helhet varför de på något sätt behöver hanteras på en övergripande
ledningsnivå.

I samtliga portföljer har vi konstaterat en hög grad av beroenden mellan
projekten. Dels resursberoenden, dels beroenden i form av att projektens
produkter bygger på varandra eller ingår som en del i en större produkt.
Fallstudierna har visat att dessa beroenden innebär att förändringar i ett
enskilt projekt även får konsekvenser för andra projekt exempelvis i de fall ett
projekt visar sig kräva mer resurser eller om produktinnehållet i ett projekt
som är en del i ett annat projekt ändras. Ju högre grad av beroende, desto
större risk anser vi det vara att förändringar i de enskilda projekten får
påverkan på hela projektportföljen. En utmaning ledningen möter i samtliga
portföljer är således hur förändringar i ett eller flera projekt som har
beroenden med andra projekt i portföljen ska hanteras för att det ska bli
minsta möjliga negativa effekt på de andra projekten.
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66..44..11  HHuurr  hhaanntteerraass  fföörräännddrriinnggaarr??

I samband med att förändringar uppstår visar fallstudierna på att det blir
aktuellt med omprioriteringar vad gäller vilka projekt resurser ska fokuseras
till. Problematiken med hur prioriteringar mellan projekt ska ske, har Telia
Mobile löst med hjälp av den prioriteringslista vi nämnde i samband med
projekturval. På denna lista identifieras de strategiskt viktigaste projekten i en
klass bestående av fem projekt. I denna första och högsta klass finns ingen
bestämd ordning för hur prioriteringar ska ske mellan projekten, utan alla
projekt betraktas som lika viktiga. Däremot vad gäller projekten i de andra,
lägre klasserna prioriteras det projekt som ligger närmast leverans högst. Vad
gäller SR och BSC har organisationerna ett antal huvudprojekt vilka prioriteras
före de andra då det är dessa som anses lönsammast och av störst betydelse
för verksamhetens fortlevnad. Bland huvudprojekten är det vanligtvis de som
ligger närmast i tiden att avslutas som först prioriteras. Detta till följd av att
övriga projekt bygger vidare på dem och det därmed är viktigt att
organisationen slutför dem i syfte att kunna avsluta de andra projekten och
även starta upp nya projekt. För både SR och BSC är det rättningar av fel på
de produkter som redan finns ute hos kund som alltid är mest brådskande och
har högsta prioritet. De prioriteras således även framför huvudprojekten.

En åtgärd vid förändringar i ett projekt, i de fall det tar en annan riktning än
vad som var tänkt från början, är att avbryta projektet i fråga. Enligt Anell
(2000) är det viktigt att organisationer avbryter projekt som inte visar sig
kunna uppnå sina mål, för att ge plats åt nya projekt. Val till projektportföljen
handlar således både om att välja in nya projekt och om att välja att avbryta
projekt. På Telia Mobile är det fullt möjligt att avbryta ett projekt oavsett hur
långt projektet har fortskridit. Det kan ske vid samtliga beslutstidpunkter (se
PROPS i bilaga 5) och det är i Telia Mobile uttalat att inte alla projekt som
startas ska slutföras, den så kallade ”Tratten”.

I SR är det en ytterst ovanlig företeelse att projekt avbryts och i BSC har det
aldrig inträffat. Vi anser att en förklaring till detta är en hård styrning redan
från början om vilka projekt som ska genomföras, speciellt i BSC som enbart
sysslar med en typ av projekt och där produkten som utvecklas i projektet
ingår i en större produkt (BSS) vilken utvecklas i en annan organisation.
Denna produkt (BSS) ingår i sin tur som en del i en ännu större produkt
(GSM-systemet) vilket gör att det inte är förrän beslut om nedläggning av
projekt som utvecklar denna senare produkt som det även i BSC blir aktuellt
att avbryta ett projekt som utvecklar en produkt som skulle ha ingått i det
GSM-projektet. Däremot i de fall ett projekt inte kan hålla tidsramarna och
det inte finns ytterligare resurser att tillgå för att få projektet klart i tid, blir det
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i BSC och SR aktuellt att plocka bort funktionalitet från den produkt projektet
ifråga utvecklar. På BSC sker detta med utgångspunkt i de anatomiplaner som
beskrevs i kapitel 5.3.5, vilka används för att bygga upp projektet och dess
innehåll.

I Telia Mobile finns det ingen formell beskrivning för hur förändringar ska
hanteras utan det hanteras från fall till fall. Däremot använder sig både BSC
och SR av en formell ändringsbegäran kallad ”change requests” vid
förändringar i projektinnehåll40. Genom att denna ändringsbegäran skickas ut
till berörda projekt blir det möjligt att för respektive av dessa projekt analysera
konsekvenserna av ändringen på tidsplan och ur resurssynpunkt. Utifrån dessa
analyser fattas sedan beslut om vilka åtgärder som ska vidtas. Att BSC
använder sig av denna ändringsbegäran trots den till synes lättöverskådliga
homogena portföljen menar vi förklaras dels av projektens stora omfattning
vilket gör att det krävs en noggrann analys för att identifiera hur
förändringarna slår. Dels av den höga graden av beroenden som existerar till
projekt utanför portföljen, då konsekvenserna av en förändring för dessa
externa projekt också behöver utredas och beaktas.

Vi nämnde ovan att frekvensen av förändringar ökar ju längre tid projektet
pågår. Ett sätt att hantera förändringar, som vi konstaterat i dessa
organisationer, är att korta ned tidsperioden mellan leveranser. Samtliga
studerade organisationer använder sig i viss utsträckning av vad de kallar
inkrementell utveckling. På så sätt blir tidsperioden från det att projektet
startas till dess att en första del av dess produkt levereras till kund kortare.
Mer frekventa leveranser innebär att vad som ska ingå i den produkt projektet
ska leverera blir lättare att förutse då tidshorisonten ligger närmre i tiden. I
och med detta reduceras risken att felbedömningar om vad som ska ingå i
projektets produkt minskar och därigenom minskar också risken att
förändringar uppstår. Vid varje delleverans ges både kunden, organisationen
och projektet chansen att analysera vilken ny funktionalitet som är aktuell att
komplettera produkten med, eller vad i produkten som behöver justeras. I
BSCs fall påpekades att mer frekventa leveranser också innebär att behovet av
projekt som bedrivs vid sidan om huvudprojekten i syfte att komplettera med
ny funktionalitet minskar. Något som i sin tur innebär att mer resurser kan
koncentreras till huvudprojekten.

                                          
40 Med projektinnehåll avses den funktionalitet som ingår i produkten som projektet
utvecklar.
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66..44..22  VVeemm  hhaanntteerraarr  fföörräännddrriinnggaarrnnaa??

Så länge förändringar i ett projekt kan hanteras inom projektets ramar med
avseende på tid, kostnad och funktion hanteras de i samtliga portföljer inom
projektet av projektledaren. Om det däremot sker förändringar som inte kan
lösas inom projektet och som innebär att projektets ramar förskjuts hanteras
det på olika sätt i de tre projektportföljerna. I BSC eskaleras sådana
förändringar i första hand till den operativa styrgrupp vilken ansvarar för hela
BSCs projektportfölj. I SR hanteras dessa förändringar i ett första skede på
lokal nivå i berörd delproduktenhet. Förändringarna i Telia Mobile behandlas i
den styrgrupp som ansvarar för projektet där förändringen hanteras utifrån de
riktlinjer som den centrala rådgivande instansen (NASA) ger via
prioriteringslistan. Vad gäller BSC och SR finns det, till skillnad från i Telia
Mobile, ytterligare en instans i vilken förändringar hanteras då dessa får
påverkan på andra projekt. Denna instans är i BSCs fall styrgruppen i en
annan organisation (BSS) medan det i SRs fall är det interna forumet RDB.

I både SR och BSC kan vi konstatera att det finns en övergripande beslutande
instans som fattar det slutliga beslutet om hur förändringar ska hanteras i de
fall projekt i eller utanför portföljen riskerar att påverkas samt om och i så fall
hur resurserna ska omprioriteras mellan projekten. Detta är som vi nämnt inte
fallet med Telia Mobile där det istället finns tre styrgrupper i vilka
förändringar hanteras. Vad gäller prioritering av resurser är det liksom vid
fråga om urval av projekt, prioriteringslistan som styr och i vilken de viktigaste
projekten identifieras. Tidigare, innan prioriteringslistan fanns, var det vanligt
att projektledarna själva försökte sköta prioriteringarna sinsemellan. Detta var
något som de i Telia Mobile upplevde inte alls fungerade varför beslut om
förändringar och prioriteringar numera alltid går via styrgrupperna.

Vi har i vår analys av de studerade organisationerna tolkat olika orsaker till att
förändringar i projekt hanteras i en övergripande instans. De produkter
projekten i BSC utvecklar är en del i ett annat projekts produkt utanför BSCs
projektportfölj, således kan inte beslut som skulle kunna få konsekvenser för
det externa projektet fattas i BSC. I SR tolkar vi det som att den huvudsakliga
orsaken är att det existerar många olika beroenden inte enbart mellan
projekten inom en och samma delproduktenhet utan även mellan projekt i de
olika delproduktenheterna samt utanför portföljen. Därav att det behövs en
central instans med insikt i hela SRs projektportfölj. Att projekten i båda
portföljerna nyttjar och är beroende av samma sorts resurser tolkar vi som en
gemensam och ytterligare en orsak till att förändringar hanteras på en
övergripande ledningsnivå.    
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77  SSLLUUTTSSAATTSSEERR

Som avslutning på uppsatsen besvarar vi med hjälp av resultaten ifrån analysen de frågor vi
ställde i problemformuleringen. Kapitlet inleds med att vi summerar vad vi kommit fram till
i analysen. Därefter kompletterar vi med lite allmänna reflektioner över det valda
problemområdet och avslutar kapitlet med förslag på fortsatta studier inom ämnet.

77..11  IIDDEENNTTIIFFIIEERRIINNGG  AAVV  PPRROOJJEEKKTTPPOORRTTFFÖÖLLJJEERR

Genom vår empiriska studie har vi som författare och förhoppningsvis även
du som läsare fått en ökad förståelse för innebörden av begreppet
projektportfölj. I de portföljer vi studerat har samtliga projekt att göra med
utveckling och underhåll av produkter och i Telia Mobiles fall även tjänster.
Med andra ord utför de projekt som ingår i portföljen en aktivitet som är
kopplad till organisationens verksamhet. Projekten konkurrerar om samma
resurser och då dessa inte finns i obegränsad mängd måste antalet projekt
begränsas.

Vid identifieringen av projektportföljerna i respektive organisation kom vi
fram till att det gick att urskilja olika projektportföljstyper trots att det i alla tre
fallen handlar om produktutvecklingsprojekt och om projektorganisationer
inom samma bransch, varav två inom samma bolag. De tydligaste skillnaderna
ligger i antal projekt samt projektens omfattning och produkt. I och med att vi
kan identifiera skillnader i portföljerna har vi skapat en modell för identifiering
av projektportföljstyper. I modellen kan fyra olika typer av projektportföljer
urskiljas, bland de portföljer vi studerat kan två av projektportföljstyperna från
modellen identifieras. Vår avsikt är att denna modell ska vara till hjälp vid
styrning av olika typer av projektportföljer, då vi anser att ledningen först
måste identifiera vad den projektportfölj de ska hantera kännetecknas av och
innehåller, innan de kan avgöra hur portföljen ska hanteras. Av de
projektportföljer vi studerat har det i samtliga fall visat sig att projekten i
portföljen har en hög grad av beroenden sinsemellan. Däremot definierar vi
BSCs portfölj som homogen medan SRs och Telia Mobiles respektive portfölj
är diversifierad.

Utifrån de portföljer vi studerat och efter att ha analyserat hanteringen av
dessa, kan vi konstatera att hanteringen av portföljen avseende urval till och
förändringar i denna är komplex. Ledningsutmaningarna ligger enligt oss i att:
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• Undvika att fler projekt startas än organisationen kan hantera och slutföra,
genom att begränsa antalet projekt till vad som utifrån organisationens
kapacitet är möjligt att genomföra. Därmed måste det först och främst
skapas en övergripande kontroll över resurserna för att veta vilka projekt
som nyttjar vilka resurser samt vilka resurser som finns tillgängliga och när
i tiden resurser frigörs från de olika pågående projekten.

• Skapa någon form av övergripande kontroll över pågående projekt, för att
kunna avgöra vilka projekt som är lämpligast att ha med i portföljen.
Dessutom identifiera vilka projekt som för organisationen ifråga är
viktigast att genomföra och därigenom ange vilka aspekter som ska beaktas
vid val av projekt.

• Skapa en enhetlig syn i organisationen på prioriteringen mellan projekt så
att alla i organisationen prioriterar utifrån samma kriterier samt att det
tydligt framgår vilka projekt som har högsta prioritet. Det vill säga vilka
projekt organisationens resurser i första hand ska allokeras till.

Hos samtliga organisationer har vi uppmärksammat att de söker reducera
mängden parallella projekt. Att välja in och välja bort projekt, alternativt slå
ihop projekt ser vi därmed vara en central fråga för organisationer i en
multiprojektmiljö som hanterar sina projekt i form av en projektportfölj.
Detta bidrar enligt oss till att minska komplexiteten i multiprojektmiljön vilket
i sin tur gör att ledningen lättare kan skapa kontroll över projekten i portföljen
och lättare kan hantera projektportföljen.

77..22  UURRVVAALL  AAVV  PPRROOJJEEKKTT  TTIILLLL  PPRROOJJEEKKTTPPOORRTTFFÖÖLLJJEENN

Angående projekturvalet valde vi att endast analysera Telia Mobile och SR, två
projektportföljer av oss definierade som typ B. Angående vad som styr
projekturvalet konstaterar vi att det kan ses utifrån två perspektiv. Dels
avsikten med projekten dels vad som begränsar vilka projekt som kan
genomföras. Vad gäller det förra styrs detta i SR och Telia Mobile av inte helt
överraskande faktorer såsom lönsamhet, strategi, kundefterfrågan, affärsmål,
marknadsandelar, behov av produkter i produktportföljen. Dessutom har
Telia Mobile vissa projekt som av legala skäl måste genomföras för att anpassa
sina produkter till nya eller ändrade lagar på marknaden. Vidare tas hänsyn till
hur nya projekt påverkar befintliga projekt dels avseende resursberoende dels
då de utvecklar produkter som ingår i andra projekt inom portföljen. I SRs fall
är det även aktuellt att beakta påverkan på projekten i andra organisationers
projektportföljer, då beroenden mellan portföljernas projekt i vissa fall
existerar.
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Vad gäller inflödet av nya projekt kan vi i de diversifierade portföljerna med
hög grad av beroende (typ B) urskilja två alternativ för vilka i organisationen
som ansvarar för projekturvalet och för att kontrollera projektinflödet till
portföljen. SR har valt att inrätta ett centralt beslutande forum där samtliga
projekt av strategisk betydelse hanteras, medan Telia Mobile inte har något
motsvarande utan där fattas alla beslut av den av de tre styrgrupperna som
ansvarar för projektet. De tre styrgrupperna gör dock projektvalet utifrån
gemensamma riktlinjer framtagna av en central rådgivande instans.
Dessutom finns det i Telia Mobile en databas i vilken alla projekt som pågår
finns registrerade samt i vilken fas de befinner sig.

Urvalsprocessen där projektet går från idé till realisering följer liknande steg i
både SR och Telia Mobile. Dock ser vi inte att förklaringen till detta ligger i att
de utgör samma portföljtyp utan i att de använder samma slags
projektstyrningsmodell. Denna modell föreskriver vilka olika faser och
utvärderingar ett projekt ska genomgå samt vilka beslut som ska fattas. Inga
projekt startas utan att en grundlig genomgång av förslagen genomförts, med
avseende på tid, kostnad och teknisk genomförbarhet, tillgång på resurser
samt eventuell påverkan på andra projekt i portföljen. Således anser vi oss
kunna konstatera att det är fråga om ett systematiskt och genomtänkt val
vilket också är vad Anell (2000) och Archer & Ghasemzadeh (1999)
förespråkar.

77..33  FFÖÖRRÄÄNNDDRRIINNGGAARR  II  PPRROOJJEEKKTTPPOORRTTFFÖÖLLJJEENN

Förändringar i de studerade projektportföljerna sker kontinuerligt till följd av
att nya projekt tillkommer och att de för projekten förutbestämda målen och
ramarna inte efterlevs. Ju längre tid ett projekt pågår desto mer förändringar
riskerar att ske. Därav att samtliga tre organisationer söker korta ned
tidsperioden från det att projektet startas tills en första delleverans sker.
Denna åtgärd minskar frekvensen av förändringar i projekten och således i
projektportföljen. Ett antal olika sätt att hantera förändringar på har vi också
identifierat, vilka vi tar upp nedan.

Vad gäller omprioriteringar bland projekten har Telia Mobile den omnämnda
prioriteringslistan i vilken det fastställs vilka projekt som har högsta prioritet.
Denna lista är ett verktyg för att skapa en enhetlig syn både över vilka projekt
som ska startas upp och vilka pågående projekt som i första hand ska
prioriteras, i en organisation där det finns tre beslutande instanser med ansvar
för tre olika grupper av projekt inom en och samma portfölj. I vare sig SR
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eller BSC finns någon motsvarighet till denna prioriteringslista. Det verkar
som om det i dessa organisationer är allmänt känt och accepterat ändå vilka
projekt som ska prioriteras högst. Dessutom finns det i de senare
organisationerna en centralt beslutande instans i vilken prioriteringar hanteras.

Vad gäller projekt som inte ser ut att kunna uppfylla de uppställda målen finns
i Telia Mobile alternativet att avbryta dem, vilket också sker i de fall det
behövs. Självfallet finns alternativet att avbryta ett projekt även i BSC och SR
men det ses inte som ett alternativ i dessa organisationer. I båda dessa
organisationer är det väldigt omfattande projekt, betydligt större än Telia
Mobiles, varför vi menar att det blir svårare att avbryta eftersom en stor del av
organisationens resurser fokuseras till dem. Dessutom vad gäller
huvudprojekten ligger det flera års planering bakom de projekt som startas
upp och det är väl förankrat i organisationen vilka projekt som ska
genomföras.

Vare sig vad gäller prioriteringar eller alternativet med att avbryta projekt kan
vi härleda detta till de identifierade projektportföljstyperna. Vi får söka
förklaringen någon annanstans. I detta fall är skälet som vi ser det att BSC och
SR har en annan typ av produktutvecklingsprojekt än Telia Mobile. Projekten
är av större omfattning och produkterna riktade till en snävare målgrupp.
Ytterligare ett skäl enligt oss är att produkterna som utvecklas i BSC och SR
ingår i en större mer omfattande produkt (GSM-system) och därmed behövs
de för att denna produkt ska fungera.

Ett sätt att hantera förändringar i projektinnehållet är genom en formell
ändringsbegäran, vilket både SR och BSC använder och vilken de kallar
”change request”. Någon sådan existerar enligt vår kännedom inte i Telia
Mobile. Genom denna får de projekt som berörs av förändringen en möjlighet
att analysera dess konsekvenser. Ändringsbegäran blir också ett sätt för
organisationen att ha kontroll över de ändringar som görs, och av fallstudierna
att döma finns detta behov oavsett projektportföljstyp. I de fall projekten har
beroenden till projekt utanför den egna organisationens portfölj ser vi det som
än viktigare att förändringarna kontrolleras på detta sätt, i och med att den
andra organisationens projektportfölj kan komma att påverkas.

I samtliga studerade projektportföljer i vilka det existerar en hög grad av
beroenden mellan projekten avseende resurser och  produkterna som
utvecklas i projekten, hanteras förändringar inte på enskild projektnivå, utan
på en mer övergripande organisationsnivå. Detta har vi tolkat som att det görs
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för att kunna förutse eventuella konsekvenser för övriga projekt och för att
vidta åtgärder som innebär minsta möjliga negativa effekt på portföljen i sin
helhet. De enskilda projekten analyserar och rapporterar hur läget i projektet
ser ut, om ytterligare resurser behövs, vilka konsekvenserna blir om
förändringar av något slag sker, men beslut om åtgärder tas på någon form av
övergripande nivå.

Det är svårt att sammanfatta resultatet av vår studie kort och koncist i en enda
mening. Anledningen till detta är att det inte är endast en fråga vi besvarat
utan syftet täcker in flera aspekter avseende en projektportfölj och
hanteringen av denna. Vår förhoppning är att läsaren genom ovanstående
summering fått en tydlig överblick över de resultat vi kommit fram till.

77..44  RREEFFLLEEKKTTIIOONNEERR

Under studiens gång har vi reflekterat över i vilken situation det är relevant att
diskutera urval till en projektportfölj? Först och främst kan vi konstatera att
ett kriterium är att organisationen ifråga har ett antal alternativa projekt att
välja mellan vilka alla inte går att genomföra. Det vill säga att det finns ett
behov av att koncentrera verksamheten till ett begränsat antal projekt då det
inte finns obegränsat med resurser. Detta var fallet för både SR och Telia
Mobile även om problemet upplevdes som tydligast hos Telia Mobile.
Dessutom anser vi att det blir en fråga om projektportföljstyp. I en homogen
portfölj med en hög grad av beroenden mellan projekten (typ A), det vill säga
då verksamheten är uppbyggd kring ett fåtal projekt som utvecklar en typ av
produkt vilka dessutom bygger på varandra, har organisationen färre
alternativa projekt att välja mellan än vad som är fallet i en diversifierad
portfölj. I en organisation med en projektportfölj av typ A är verksamheten
koncentrerad till ett fåtal projekt, därmed faller det sig mer naturligt vilka
projekt som ska ingå i projektportföljen, än vad som är fallet i portfölj typ B.

Att enbart söka förstå projektportföljsurval och hantering av förändringar i
projektportföljen utifrån de projektportföljstyper vi identifierat anser vi inte
vara tillräckligt utan studier av de andra portföljtyperna behövs göras. Vi har i
denna studie märkt att SRs och BSCs projekt har mer gemensamt än SRs och
Telia Mobiles projekt även om samtliga är högteknologiska
produktutvecklingsprojekt. Detta kan sannolikt förklaras av att SRs och BSCs
projekt ingår i samma affärsenhet inom samma bolag och därmed utvecklar
projekten samma typ av produkter (komponenter i GSM-system). Det bör
dock noteras att vi även uttytt skillnader dem emellan.
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77..55  FFÖÖRRSSLLAAGG  PPÅÅ  FFRRAAMMTTIIDDAA  SSTTUUDDIIEERR

Under studiens gång har flera intressanta frågeställningar dykt upp hos oss
och vi har funnit en hel del intressanta aspekter angående multiprojektmiljö
och projektportföljshantering som vi anser värda att utforska närmre. Vi vill
därför avsluta uppsatsen med att ge några förslag på fortsatta studier med
förhoppningen att väcka intresset hos dig som läsare att ta vid där vår studie
slutar.

Då vi genom vår studie av projektportföljer vars projekt handlar om
produktutveckling kunnat urskilja fyra olika portföljtyper, anser vi att det
skulle vara av intresse att undersöka huruvida samma portföljtyper går att
urskilja bland portföljer innehållandes andra slags projekt. Det skulle också
vara intressant att studera andra portföljer som också innehåller
produktutvecklingsprojekt men inom andra branscher än
mobilkommunikationsbranschen.

En central fråga för de projektbaserade organisationerna i denna studie har
visat sig vara allokeringen av resurser till projekt och resursplanering så att
samma resurs inte behövs i flera projekt samtidigt. Följaktligen ser vi det som
intressant att fördjupa sig i en av ledningsutmaningarna vi nämnde i
slutsatserna och studera hur planering och styrning av projekten ska gå till så
att organisationens begränsade resurser utnyttjas på det mest effektiva sättet.

Eftersom vi märkt att de organisationer vi studerat skiljer sig åt med hänsyn
till hur de organiserat sig för att kontrollera och hantera sin projektportfölj är
ytterligare ett område värt att studera hur en projektbaserad organisation
organiserar sig för att styra och koordinera projekten i dess projektportfölj.
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Bilaga 1

IINNTTEERRVVJJUUGGUUIIDDEE

Kort presentation av oss själva, studien, syftet etcetera.

Presentation av intervjuns upplägg, syftet med intervjun och hur
intervjusvaren kommer att användas samt ungefär hur lång tid intervjun
kommer pågå.

Fråga om respondenten godkänner att vi använder bandspelare och spelar in
intervjun.

Fråga om respondenten godkänner att vi använder organisationens namn i
uppsatsen.

Fråga om vi får citera respondenten i uppsatsen.

Informera respondenten om att vi skickar det redigerade intervjuunderlaget
och eventuella citat till honom/henne för godkännande innan det används i
rapporten.

IINNLLEEDDAANNDDEE  FFRRÅÅGGOORR

� Hur länge har du arbetat här?
 

� Vilken roll och ställning har du inom företaget? (arbetsuppgifter, titel)

OOMM  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNEENN  OOCCHH  DDEESSSS  SSTTRRUUKKTTUURR

� Kan du beskriva din organisations övergripande mål?

� Beskriv linjeorganisationen och dess struktur.

� Beskriv var i företagets hela organisation som din organisationsenhet med
dess projekt placeras. Ingår din organisationsenhet som en del i någon
annan större enhet? Vad för andra organisationsenheter existerar? (Med
tanke på att de organisationer vi studerar ingår som organisationsenheter i
en större organisation vill vi söka förstå den helhet som de studerade
organisationsenheterna ingår i)

� Hur ser er projektorganisation ut? I relation till den linjära organisationen?
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OOMM  PPRROOJJEEKKTT  OOCCHH  MMUULLTTIIPPRROOJJEEKKTTMMIILLJJÖÖ

� Hur skulle du beskriva projekten i er organisation? Vilken typ av projekt?
Vad handlar projekten om?

� Hur  många projekt ingår i din organisations ”projektportfölj”?

� Kan du beskriva målen för dessa projekt?

� Projektportföljens strategiska fokus?

� Är projekten på något sätt beroende av/påverkar varandra? I så fall; hur?

� Vem är uppdragsgivare respektive slutmottagare av projekten?

NNAACCKKDDEELLAARR  SSAAMMTT  FFÖÖRRDDEELLAARR  MMEEDD
MMUULLTTIIPPRROOJJEEKKTTMMIILLJJÖÖ

� Negativa aspekter med att ha flera parallellt pågående projekt? Sökes
problemen övervinnas? Hur hanteras nackdelarna?

 
� Positiva aspekter med att ha flera olika parallellt pågående projekt? Hur

utnyttjas fördelarna?

OOMM  LLEEDDNNIINNGG  AAVV  EETTTT  FFLLEERRTTAALL  PPRROOJJEEKKTT

� Hur skulle du beskriva koordineringen och övergripande ledningen av
samtliga projekt inom din organisation?

� Vilka deltar i ledningen och hanteringen av samtliga projekt inom
organisationen?

� Ansvarsområden och befogenheter inom ledningsgruppen/-erna som
hanterar projektportföljen? Vem beslutar om vad?

� Hur är denna/dessa ledningsgrupper organiserade?
� Vad har du för roll och befogenheter beträffande denna övergripande

hantering av projekten?
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� Finns det några personer utanför denna/dessa ledningsgrupper som kan
ha inflytande på hur projektportföljen sköts? I så fall; vilka personer
(befattning, roll)? Varför dessa?

� Ställs det någon form av krav på denna organisationsenhet? I så fall
varifrån kommer kraven? Vad handlar kraven om? Hur påverkar dessa
krav hanteringen och innehållet i projektportföljen? (Syftar till att se om
externa krav existerar, vad för typ av krav och hur dessa i så fall begränsar
handlingsutrymmet vid hanteringen av projektportföljen)

PPRROOJJEEKKTTUURRVVAALL

� Hur ofta genereras nya projektidéer?

� Har organisationen fler förslag till nya projekt än den kan hantera och
genomföra?

� Vad är skälen till att antalet projekt begränsas?

� Vilka är organisationens kritiska resurser? Är någon av dem mer kritisk än
de andra? Varför?

� Vilka är inblandade i beslutsprocessen vid val av projekt?

� Hur stor handlingsfrihet anser du att du och din ledningsgrupp inom
denna organisation har avseende vilka projekt som ska väljas och
genomföras? Vad begränsar eventuellt denna? (Fråga till personer med
formellt ansvar för projektportföljen)

� Känner du att du har något inflytande ifråga om urval och prioritering av
projekt? I så fall; på vilket sätt? (Fråga till personer som formellt ej är
involverade i beslut om projekturval och prioritering)

� Hur går ni tillväga vid urval av projekt? Går det att urskilja olika faser i
urvalsprocessen? Beskriv.

 

� Har ni någon medveten metod (process) och/eller modell för urval av
projekten? Beskriv hur den/de ser ut och används? Varför använder ni er
av denna/dessa metoder och/eller modeller?
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� Utifrån vad bedöms/utvärderas varje enskilt projektförslag? Vad tas det
hänsyn till i denna utvärdering?

� Används samma urvalskriterier (metod) för alla föreslagna potentiella
projekt till en projektportfölj?

� Vilka faktorer anses betydelsefulla vid valet av projekt?

� Bedöms föreslagna projekt utifrån hur väl de bidrar till att din
organisations mål uppnås och projektet följer organisationens strategiska
fokus?

PPRRIIOORRIITTEERRIINNGGAARR  BBLLAANNDD  PPRROOJJEEKKTTEENN

� Görs det prioriteringar i samband med val av nya projekt? I så fall; hur går
dessa till? Vad baseras prioriteringarna på d.v.s. faktorer utifrån vilka
prioriteringar görs? Vilka ansvarar för prioritering bland projekten?

� När valen av projekt är gjorda och projektportföljen sammansatt sker då
någon form av uppföljning och utvärdering av projekten när de pågår? I så
fall; hur ofta görs detta (frekvensen)? Hur sker uppföljningen och
utvärderingen? Vem/vilka följer upp och utvärderar projekten?

� Görs det omprioriteringar? I så fall; beskriv hur dessa sker och utifrån vilka
bedömningskriterier.

FFÖÖRRÄÄNNDDRRIINNGGAARR  II  PPRROOJJEEKKTTPPOORRTTFFÖÖLLJJEENN

(Frågorna syftar till att undersöka huruvida förändringar förekommer,
frekvensen av dem, typ av förändringar och dess eventuella inverkan på övriga
projekt i projektportföljen samt hur dessa sökes hanteras av organisationen)

� Händer det att förändringar sker i pågående projekt? I så fall; hur
förekommande är det? Vad kan dessa handla om? Hur hanteras de? Kan
förändringar i ett enskilt projekt påverka/få konsekvenser för andra
pågående projekt? Hur och till vilken grad?
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HHAANNTTEERRIINNGG  AAVV  MMIINNDDRREE  LLYYCCKKAADDEE  PPRROOJJEEKKTT

� Vilka faktorer/egenskaper hos ett projekt ligger till grund för att ett projekt
ska betraktas som icke framgångsrikt/lyckat?

� Hur hanteras pågående projekt som inte är tillräckligt framgångsrika
(utifrån ledningens förväntningar, uppsatta mål och ramar)?

OOMM  PPRROOJJEEKKTTLLEEDDAARRNNAA  OOCCHH  DDEERRAASS  RROOLLLL  II
MMUULLTTIIPPRROOJJEEKKTTMMIILLJJÖÖNN

� När en projektledare blir tillfrågad att genomföra ett projekt – hur
informeras denne om projektet och dess syfte?

� Är en projektledare ansvarig för flera projekt samtidigt? Allmänt för alla
projektledare eller bara vissa projektledare som ansvarar för mer än ett
projekt? I så fall; varför bara vissa?

AAVVRRUUNNDDAANNDDEE  FFRRÅÅGGOORR

� Är det något av det vi pratat om som du skulle vilja utveckla ytterligare
eller förtydliga?

� Vill du tillägga något? Något vi inte tagit upp och diskuterat under
intervjun som du tycker är värt att nämna?

� Har du några frågor? Något du undrar över?

I samband med att du får det redigerade intervjuunderlaget till dig för
genomgång och godkännande, har du även möjlighet att komplettera dina
svar.

Tack för att du tog dig tid till att medverka i denna intervju, informationen vi
får härigenom är av stor betydelse för oss!
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BBSSSS--PPRROOJJEEKKTT

Figuren ovan illustrerar de fem olika projekten som ingår i ett BSS-projekt. Dessa
projekt utförs dock inte i samma organisation, utan i flera olika. Exempelvis
ansvarar SR för BTS-projekten medan BSC ansvarar för BSC-projekten.

BSS-PROJEKT

BTS-
projekt

BSC-
projekt

OSS-
projekt

System-
projekt

Verifierings-
projekt

BSCOSS

BBAASSEESSTTAATTIIOONNSSYYSSTTEEMM -- BBSSSS

BTS

BTS
BTS

BTS

BTS BTS

BSS utgör ett radionät och ingår som en av cirka femton BSS:er i en mobilväxel
kallad MSC (Mobile Switching Center). Ett basstationssystem (BSS) består av en
BSC (Base System Controller) som styr upptill 200 stycken basstationer kallade
BTS (Base Transceiver System). OSS står för Operation & Support System och
fungerar som en övervakningsfunktion för hela basstationssystemet samt
underlättar drift och underhåll av GSM-systemet. I ett basstationssystem ingår med
andra ord allt inom cirkeln i figuren ovan.
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OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSSSSCCHHEEMMAA FFÖÖRR EENNHHEETTEENN
SSRRFF  IINNOOMM  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNEENN  SSRR

ProjektkontorProduktledning

Delproduktenhet

SR

SRF

RDBProduktenhet

De åtta avdelningarna inom SRF vilka ansvarar för olika mjukvarudelsystem.
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PPRROOPPSS  ––  EENN
PPRROOJJEEKKTTSSTTYYRRNNIINNGGSSMMOODDEELLLL

Då såväl SR som BSC och Telia Mobile använder sig av
projektstyrningsmodellen PROPS, finner vi det lämpligt att beskriva
huvuddragen i modellen vad gäller projektets olika faser och de tillhörande
beslutspunkterna. PROPS är utvecklad av Ericsson men används likväl av
andra företag.

I PROPS antas ett projektflödesperspektiv. Projektflödet täcker projektets
hela livslängd från det att förstudien på projektet startar tills projektet avslutas.
Projektets livslängd kan delas in i fyra, på varandra följande, faser. Inför varje
fas fattas ett så kallat ”tollgatebeslut” (TG-beslut) vid vilket det avgörs
huruvida projektet ska få fortskrida eller inte. Nedan beskrivs de olika faserna
samt de aktuella beslutspunkterna, det vill säga ”tollgates”.

FFöörrssttuuddiieeffaass

Förstudiefasen initieras i en uppdragsspecifikation41 vilken förbereds av
projektsponsorn42. Uppdragsspecifikationen utgör underlag för TG0-beslutet,
i vilket det avgörs huruvida en förstudie på projektet ska startas eller inte.
Under denna fas analyseras projektets förväntade resultat och vad detta
innebär för organisationen. Även affärsmässiga, tekniska och organisatoriska
aspekter uppmärksammas och tas i beaktande i förstudien. Innan projektet
tillåts gå vidare till nästa fas måste ett TG1-beslut fattas.

                                          
41 Dokument som används för att initiera en ny fas i projektet. Här definieras uppdragets
förväntade resultat liksom dess tids- och kostnadsbegränsningar samt relevant
bakgrundsinformation och restriktioner på uppdraget.
42 Sponsorn är kommersiellt och finansiellt ansvarig för projektet och dess resultat.
Projektsponsorn är huvudsaklig risktagare för projektet. I Telia Mobiles fall används inte
begreppet sponsor. Däremot begreppet finansiär vilket är den som är finansiellt ansvarig
för projektet samt begreppet beställare vilket är den som ansvarar för att projektet når sitt
syfte.

Förstudiefas Utredningsfas Genomförandefas Avslutnings-
fas

TG0 TG4 TG5TG3TG2TG1
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UUttrreeddnniinnggssffaass

Fas i vilken det sökes svar på frågan hur projektet ska genomföras. Denna
utredning beställs i en ny uppdragsspecifikation. Projektet planeras och
specificeras och resultatet av studien dokumenteras sedan i en
projektspecifikation. Utredningsfasen avslutas med att ett TG2-beslut tas, i
vilket det beslutas om huruvida projektet ska få fortsätta eller inte. I de fall
projektspecifikationen godkännes signeras den, vilket innebär att projektets
sponsor och projektledare kommit överens om hur projektet ska utföras.

GGeennoommfföörraannddeeffaass

I denna fas sker genomförandet av själva projektarbetet. Fasen initieras i och
med TG2-beslutet och avslutas med ett TG5-beslut. Till skillnad från i de
andra faserna fattas under genomförandefasen två TG-beslut, TG3 och TG4.
I TG3 fattas beslut om huruvida projektet ska fortsätta eller inte i enlighet
med dess ursprungliga plan eller om det ska fortsätta enligt en omarbetad
plan. I TG4 tas beslut om att påbörja överlåtelsen av projektets resultat till
mottagaren och kunden för acceptans. I TG5 fattas beslut om att påbörja
avslutning av projektet förutsatt att projektets resultat blivit accepterat.
 

AAvvsslluuttnniinnggssffaass

 I denna sista fas avslutas projektet och i samband med det förbereds en
slutrapport där erfarenheter från projektet och observationer gjorda i projektet
sammanställs och överförs till övriga i organisationen. Dessutom utvärderas
projektets prestationer och resultat. I Telia Mobiles adaption av PROPS skrivs
dock slutrapporten innan TG5, med andra ord innan avslutningsfasen.

Under projektets gång rapporterar projektledaren om projektets
framskridande i projektrapporter, i syfte att hålla alla som berörs av projektet
informerade om dess status och framtidsutsikter.
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OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSSSSCCHHEEMMAA  FFÖÖRR

TTEELLIIAA  MMOOBBIILLEE  SSVVEERRIIGGEE

Organisationsschema över Telia Mobile Sverige, vilket utgör ett av sju
verksamhetsområden inom Telia Mobile. Observera att avdelningen R&D inte är en
affärsenhet men för närvarande placeras den som en av tre avdelningar inom Telia
Mobile Sverige. Det är endast Nätaffären och Slutkundsaffären som utgör
affärsenheter. Respektive affärsenhet har fyra avdelningar.

Slutkunds-
affären

Affärsenheter

Telia
Mobile
Sverige

Verksamhetsområde

Telia Mobile Affärsområde

Nätaffären

Stab

R&D


