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1 INLEDNING

Idag är de flesta företag medvetna om projektstartens betydelse för projektets resultat. Trots
detta är det flera projekt som misslyckas eller drar ut på tiden just på grund av att
startfasen av någon anledning inte var fullkomlig. Detta har väckt vårt intresse varför vi
valt att studera startfasen i tre olika projekttyper för att se hur arbetet går till i startfasen
och på vilket sätt detta påverkar projektets resultat. I detta inledande kapitel börjar vi med
att beskriva projektets bakgrund för att sedan mynna ut i en diskussion kring vårt
problemområde.

1.1 I backspegeln
Projekt är historiskt ingen ny företeelse då idén om att strukturera upp arbetet
i projektform är något vi burit med oss under årtusenden. Redan på
Faraoernas tid arbetade man i projekt vid pyramidbyggen och även våra egna
vikingars långa färder skedde, enligt många forskare, i projektliknande former.1

Projektledningsläran som en tydlig doktrin och praxis är däremot betydligt
yngre. Projekt hade sin framväxt i Amerika med början under 1930-talet. Till
en början var det främst militärprojekten och rymdprojekten som stod för
utvecklingen av projektformen. Med tiden uppmärksammades deras metoder
för att planera, styra och kontrollera projekt och började flitigt användas även
av den civila sidan runt 1960-talet. Under samma tid var det försvarsindustrin
i Sverige som stod för de första stora projekten, men de stora
verkstadsindustriföretagen var inte sena att ta efter.2

                                       
1 Wenell, 2001
2 Berggren, 2000
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Idag är det inte bara storföretagen i Sverige som använder sig av
projektformen för att nå sina mål. Så gott som alla företag och statliga
myndigheter bedriver någon form av projekt. Vissa företag har till och med
ersatt den traditionella organisationen och övergått helt till en renodlad
projektorganisation, där individernas fasta punkt är just projektet. Projekt har
gått från att ses som en arbetsform, där struktur, metodik och verktyg var basen
till att ses som en organisationsform där fokus ligger på teamet och dess
funktion.3

I samband med utbredningen av projektformen har synen på projekt
genomgått en förändring. Historiskt användes termen ”projekt” primärt i
betydelsen ”plan, förslag eller utkast”(idédefinitionen). Det som åsyftades var det
kreativa innehållet dvs. idéerna bakom en specifik åtgärd. Projekt kan dock
även definieras som en satsning (satsningsdefinitionen), vilken kan ses som en
aktivitet som avviker från övrig verksamhet. Det är även vanligt att se
projektet som ett specifikt uppdrag eller en specifik arbetsuppgift
(uppdragsdefinitionen).4 Listan på de olika definitioner som existerar bland dagens
företag skulle kunna göras lång och skälet till detta kan ses som ett resultat av
att det idag finns projekt i alla storlekar och former och inom olika
företagsformer5. Som en följd av att synen på projekt är så pass bred kan
uppfattningen om hur själva genomförandet av projektet skall gå till att skilja sig
väldigt mycket åt mellan olika företag. Detta har i sin tur medfört att det idag
finns delade meningar om hur projektet skall styras på bästa sätt för att uppnå
målen.

1.2 Styrning av projekt
För att lyckas nå upp till de mål som sätts upp i ett projekt krävs det en styrning
av projektarbetet mot dessa mål6. Då projekten blir alltmer komplexa och då
omgivningen blir alltmer turbulent blir styrningsarbetet i startfasen allt mer

                                       
3 Wenell, 2001
4 Engwall, 1995
5 Wenell, 2001
6 Marttala & Karlsson, 1999
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kritiskt7. Att sätta upp en plan och sedan följa denna är inte längre en
självklarhet8. Då det idag diskuteras mycket kring hur osäkerheten kring
planeringsarbetet skall hanteras, och då projektstyrningen kan liknas vid just
att ”lägga upp en plan, överväga denna för att sedan korrigera denna”9, menar vi att det
är av intresse att undersöka styrningen i projektets tidiga faser och dess
betydelse för projektets resultat. Osäkerheten kring ett projekt kan vara av
både intern (planer, aktiviteter etc.) och extern (nya produkter på marknaden
etc.) karaktär10. Gemensamt för de olika synerna på projekt är, så som vi ser
det, att ett företag måste besitta en verktygslåda med styrningsverktyg och ha
kunskap om hur dessa bäst används för att osäkerheten skall kunna hanteras.
Det finns idag en mängd verktyg för att underlätta styrningen av projekt, dvs.
kontrollera och påverka projektets inriktning. Vilka instrument och aktiviteter
som anses vara bäst skiljer sig dock åt mellan olika författare inom området.

Idag råder även en debatt kring huruvida en standardiserad styrning, genom
användandet av exempelvis en gemensam projektmodell, är att föredra
framför specialanpassade lösningar. Här kan två ytterligheter uttydas; Den ena
ytterligheten menar att dagens projekt ofta är så pass komplexa att den
standardiserade synen på hur projekt bör startas upp inte passar in på den nya
typen av projektarbete. Den andra ytterligheten propagerar för den
standardiserade synen på styrning. Det har för en tid sedan startats en
organisation som har för avsikt att arbeta för en ökad grad av standardisering.
De har tagit fram en egen projektmodell som ska vara överföringsbar, till och
med mellan länder. Hur denna standardmodell skall kunna förena den breda
synen på projekt och hur dessa skall styras har vi dock inte sett något förslag
på.11

                                       
7 Wenell, 2001
8 Mikkelsen & Riis, 1998
9 Ibid
10 Ibid
11 Wenell intervju, 010223
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1.3 Det problematiska kring startfasen
Även om det finns verktyg och idéer om hur projektet skall styras mot målen
är det fortfarande svårt att genomföra projekt som är helt felfria. Hur kommer
detta sig? Idag är många teoretiker inom projektområdet överens om att svaret
många gånger ligger i projektets startfas. Förmågan att starta projekt anses
vara alltför bristfällig inom ett stort antal företag.12

”När man i efterhand analyserar varför ett projekt gick snett, så är det nästan
alltid dåliga förberedelser och en obefintlig startfas som är orsaken. Man har för
bråttom helt enkelt.”

(Wenell, 2001)

Det är inte ovanligt att projekt startas utifrån en ”bra idé”, utan att tillräckligt
med tid lagts till ett förarbete där idén provats ordentligt13. Skälet till detta
anses bl.a. vara den bristande kunskapen om projektet i startfasen i
kombination med den ovan diskuterade osäkerheten kring hur projektet skall
bedrivas14. Hur kommer det sig då att startfasen har en sådan viktig roll i projektarbetet?
Att startfasens inverkan på projektets resultat blivit allt mer uppmärksammat
kan bl.a. ses som ett resultat av trenden mot allt mer tidspressade projekt.
Startfasen får genom detta en viktig betydelse då lång erfarenhet av
projektarbete medfört insikter om att man, genom arbetet under startfasen,
har en möjlighet att påverka det totala projektet och därigenom projekttiden15.
Tanken är att ett projekt kan drivas snabbare i efterkommande faser om
startfasen klarats av på ett grundligt sätt, vilket resulterar i mindre
ändringsarbete.

”Avvägningar och val som görs i projektets tidiga skeden har ofta stort
inflytande på arbetet i de efterföljande faserna.”

(Engwall, 1995)

                                       
12 Wenell, 2001
13 Wisén & Lindblom, 1998
14 Marttala & Karlsson, 1999
15 Wenell, intervju 010223
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Sett till ett projekts faser är det i startfasen som möjligheten att påverka
projektets resultat är som störst. Efter att planen lagts och arbetet satt i gång
minskar chansen att påverka mer och mer (se figur 1.1).16

Figur 1.1; Tidens påverkan på möjligheten att påverka ett projekt.
Källa; Egen bearbetning av Engwalls modell, (1995)

Att planera upp projektet är dock i många fall svårt och det finns ofta
oklarheter kvar när projektet dras igång17. Det som görs under startfasen kan
således ses som grunden för det fortsatta arbetet vilket medför att det är
viktigt att denna fas utnyttjas till fullo. Om mer tid behövs än beräknat är det i
regel väl värt kostnaderna. Skälet till detta är att om problem kan lösas i detta
tidiga skede är besparingarna i kostnader för hela projektet mångfaldiga.18

Trots medvetenheten om startfasens vikt i projektarbetet är det många företag
som skyndar igenom denna fas, vilket i slutändan resulterat i många
misslyckanden där målet med projektet aldrig uppnåtts19. Vidare finns det,
enligt vår mening, få studier inom området ”projektets startfas”. Trots att det
kritiska arbetet under startfasen frekvent nämns i litteraturen är det få
författare som går in djupare på problemet och ser till eventuella
orsakssamband. Två författare som ser lite närmare till startfasens betydelse är
Wenell20 och Engwall21. Deras tankar saknar dock ofta en vetenskaplig grund.

                                       
16 Engwall, 1995
17 Lindbergh & Sandström, 1997
18 Wenell, 2001
19 Wenell, intervju 010223
20 Wenell, 2001

Tid

Möjlighet att påverka
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Denna diskussion leder oss in på de frågeställningar vi finner intressanta att gå
in på och undersöka djupare.

1.3.1 Övergripande frågeställningar
Det tycks således finns många svårigheter som kan kopplas till arbetet under
startfasen. Startfasens viktiga roll i projektarbetet ligger som grund för att vi i
vår studie valt att undersöka just denna fas utifrån styrningsperspektivet.
Vidare finner vi det intressant att undersöka komplexitetens inverkan på
startfasen då arbetet inom dagens företag, enligt författare som Wenell22 samt
Lövendahl & Revang23, blir alltmer komplexa som en följd av utvecklingen
och pressen från marknaden. Hur går arbetet under startfasen till i ett enkelt
respektive ett komplext projekt? Har de samma kritiska faktorer under startfasen? För
att få svar på dessa frågor har vi i denna studie gjort en jämförelse mellan tre
olika typer av projekt, vilka har olika grad av komplexitet. Enligt Wenell kan
ofta de nya, vad han kallar ”IT-projekten” ses som mycket tekniskt komplexa
där ovissheten i startfasen är stor då det är svårt att se hur de utsatta målen
skall uppnås24. Medarbetarna i denna typ av projekt har sällan ett liknande
projekt som gjorts tidigare att relatera till. Med denna tanke som bakgrund har
vi valt att undersöka startfasen i ett oerhört tekniskt komplext projekt, ett
relativt enkelt projekt samt ett projekt som hamnar däremellan. Vår tanke är
att det går att se både skillnader och likheter mellan dessa projekttypers
startfaser vilka kan vara intressant att lyfta fram. Vad vi vet har det inte
tidigare gjorts någon studie med denna inriktning varför vi hoppas att den
kommer att väcka intresse samt vara början till nya studier inom ämnet
projektstart. På nästa sida följer våra huvudfrågor som vi utgått ifrån i denna
studie.

                                                                                                                  
21 Engwall, 1995
22 Wenell, 2001
23 Lövendahl & Revang, 1998
24 Wenell, intervju 010223
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1.4 Syfte
Syftet med vår uppsats är att beskriva hur projekt startas utifrån ett
styrningsperspektiv samt undersöka vilka de kritiska faktorerna är i startfasen
inom tre olika projekttyper.

1.5 Avgränsning
Vi har i studien valt att se till vilka styrningsverktyg som används under
startfasen samt att se till hur dessa påverkar projektarbetet. Vi är medvetna
om att faktorer som ledarskap och gruppdynamik har betydelse för vårt
problem, med vi avser inte här att studera dessa som renodlade begrepp.

I studien har vi vidare inte tagit någon hänsyn till projektstorlek. Skälet till
detta är att vad som anses vara ett stort respektive litet projekt skiljer sig åt
mellan de olika fallföretagen.

1.6 Centrala begrepp i studien
Vi kommer i studien att använda oss av ett antal centrala begrepp. För att
tydliggöra vår problemdiskussion och vårt syfte förklarar och lyfter vi fram vår
syn på dessa begrepp. Vi väljer att göra det i början av rapporten eftersom
begreppen återkommer i hela rapporten och har en central roll.

Projekt
Det finns nästan lika många definitioner på projekt som författare inom
området. Då vi i studien skriver om projekt syftar vi dock till den verksamhet
som Wisén & Lindblom beskriver som; ”Med projekt menar vi en verksamhet som

• Hur går arbetet till under startfasen av projekt?
• Vilka är de kritiska faktorerna under ett projekts startfas utifrån ett

styrningsperspektiv?
• På vilket sätt skiljer sig de kritiska faktorerna åt mellan olika typer av

projekt?
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utförs; med ett bestämt avgränsat mål; under en bestämd tidsperiod; med en förutbestämd
resursinsats; under särskilda arbetsformer.”25

Olika projekttyper
Projekt kan skilja sig åt på många olika sätt. De kan t.ex. vara
konkreta/komplicerade, öppna/dolda, temporära/öppna, ha interna/externa
beställare, skiljas sig åt vad gäller en turbulent/stabil omgivning, vara ett
projekt bestående av flera underprojekt/endast ett stort projekt etc.26. I den
befintliga litteraturen klassificeras projekten in i en rad olika projekttyper, vilka
ofta karaktäriseras utifrån de ovan nämnda faktorerna. Projekten kan delas in i
exempelvis forskningsprojekt, konstruktionsprojekt, entreprenadprojekt,
leveransprojekt, utvecklingsprojekt, uppföljningsprojekt etc.27. Tanken är att
dessa projekt har olika förutsättningar för, och mål med, sin verksamhet. I vår
studie studeras som tidigare nämnts entreprenadprojekt, leveransprojekt samt
utvecklingsprojekt närmare, och vi är främst intresserade av att undersöka hur
dessa skiljer sig åt vad gäller genomförandet och då främst arbetet som sker
under startfasen.

Startfas i projekt
Även vad som kan anses definiera starten av ett projekt skiljer sig åt mellan
olika författare. Enligt Blomberg finns det inte ens en tydlig start på projekt,
då det snarare handlar om idéer och tankar som kan kopplas långt tillbaka i
tiden28. I studien syftar vi dock till teorin om att ett projekt startar; ”När
ledningen avdelar resurser för att genomföra en idé och att en speciell ledningsfunktion,
projektledning, tillsätts att driva arbetet.”29. Startfasen benämns även av en del
författare som förprojekt. Vi har dock anammat Wenells 30 syn på förprojektet
som en del av startfasen. Det är dock svårare att se när startfasen slutar men vi
har valt att se till Mikkelsen & Riis beskrivning; ”Efter att
uppdragsgivaren/projektledaren givit projektet sin första form, den inledande bemanningen i

                                       
25 Wisén & Lindblom, 1998
26 Stampe & Tonnquist, 1999
27 Wisén & Lindblom, 1998
28 Blomberg, 1998
29 Lindbergh & Sandströms, 1997
30 Wenell, 2001
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projektet inletts, samt då projektgruppen kommit igång med arbetet, kan själva
projektarbetet ses som påbörjat”31, dvs. när dessa saker genomförts kan startfasen
sägas vara slut.

Styrning av projekt
Som tidigare nämnts liknas projektstyrning av vissa författare vid ett
planerings- och överläggningsarbete med tillhörande metoder och verktyg32. Vi
vill dock se styrning i ett bredare perspektiv och har därför valt att likna
projektstyrning vid det engelska uttrycket ”Management Control”. I studien kan
begreppet således liknas vid Anthony & Govindarajans definition:
”Management control is the process by which managers influence other members in the
organization to implement the organizations strategies”33. Definitionen tyder på att
styrning innebär ett sätt för projektledaren att kontrollera så att alla
medarbetare arbetar mot samma mål. Begreppet kan dock ses som relativt
brett då det inkluderar flera olika aktiviteter. För detta ändamål använder
projektledaren sig, så som vi ser det, av ett antal styrningsverktyg.

Styrningsverktyg
Verktyg kan vara ett relativt brett begrepp. Det vi menar med verktyg i den
här uppsatsen är de ting som används för att styra projektet redan i startfasen i
syfte att undvika eventuella problem senare i projektet och för att styra mot
projektmålen. Exempel kan vara målstyrning, riskanalys, tidsplanering etc.

Komplexitet
Komplexitet är även det ett begrepp som kan tolkas på lite olika sätt. Vi avser
med komplexitet främst de tekniska skillnaderna mellan projekten. För att
tydliggöra vad vi menar kommer vi att ge ett exempel på respektive ytterlighet.
I det mindre komplexa projektet är tekniken relativt standardiserad och
erfarenheten inom området relativt stor. I det projekt som har högre
komplexitet används spjutspetskunskap dvs. tekniken är inte använd tidigare

                                       
31 Mikkelsen & Riis, 1998
32 Ibid
33 Anthony & Govindarajan, 1998
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vilket ställer krav på projektarbetarnas kompetens och kreativitet då de skapar
något som inte gjorts förut.

1.7 Disposition
Efter att nu ha gett dig som läsare en beskrivning av bakgrunden till vårt
problemområde samt presenterat vårt syfte med studien i kapitel 1 följer nu
kapitel 2. I detta kapitel redogör vi för vår vetenskapliga utgångspunkt i
studien samt beskriver vårt praktiska tillvägagångssätt för att uppfylla studiens
syfte. Detta för att tydliggöra vår förförståelse som påverkar uppsatsens
inriktning och slutsatser. Kapitel 3 utgör grunden för den teoretiska
referensramen där vi presenterar den information vi funnit relevant för denna
studie. Vi har delat in kapitlet i en praktiskt inriktad och en vetenskapligt
inriktad del. Avslutningsvis summerar vi kapitlet genom en presentation av vår
egen modell. De teorier vi går igenom ger grundläggande kunskaper för
läsaren att ha med i tankarna i den fortsatta läsningen. Vidare utgör dessa
teorier vår verktygslåda i den väntande analysen. I Kapitel 4 följer en
sammanfattning av de intervjuer vi genomfört på våra fallföretag. Empirin
presenteras som små minifall där varje fall utgör ett projekt som genomförts
inom något av respektive företag. Det efterföljande kapitel 5 är vårt
analyserande kapitel där vi ställer teorin och verkligheten mot varandra för att
se hur väl de stämmer överens. I det avslutande kapitlet 6 presenteras
avslutningsvis resultatet av vår studie dvs. vilka faktorer vi fann vara mest
kritiska i startfasen för respektive företag samt hur dessa skiljer sig åt mellan
de olika projekttyperna. Studien avrundas slutligen med en reflekterande
diskussion kring studien som helhet och rekommendationer för fortsatt
forskning inom området.



11

2 VERKLIGHETEN GENOM VÅRA
GLASÖGON

Detta kapitel beskriver vår vetenskapliga utgångspunkt som vi som forskare antagit.
Nedan redogör vi för det metodsynsätt och ideal som präglat oss i skapandeprocessen av
denna uppsats. För att på ett övergripande sätt beskriva hur vi lagt upp vårt metodkapitel
har vi valt att utgå från Arbnor & Bjerkes modell, (se figur 2.1).

Figur 2.1; Vetenskapsmodell
Källa: Egen bearbetning av Arbnor & Bjerkes modell, 1984

Arbnor & Bjerke använder modellen för att tydliggöra metodsynsättets roll
och hur det hänger ihop med övriga delar. De går sedan in och gör djupare
beskrivningar av tre olika metodsynsätt och diskuterar hur valet av
metodsynsätt påverkar forskningen. Vi kommer enbart använda modellen för
att strukturera upp kapitlet vilket innebär att vi endast kommer att ta hjälp av
modellen för att visa hur vi i denna studie valt att lägga upp vårt arbete.

Grundläggande
föreställningar

Vetenskaps-
teori

Metod-
lära

Paradigm Metodsynsätt Arbetsparadigm Undersöknings-
område



Verkligheten genom våra glasögon

12

För att vi ska kunna beskriva den metod vi valt att använda oss av i studien,
och vilka synsätt som ligger som grund för denna måste vi dessförinnan visa
hur de är relaterade till övergripande antaganden. Vår vetenskapliga
utgångspunkt ligger till grund för hur vi kommer att gå till väga metodmässigt
varför det är av största vikt att inledningsvis presentera denna för läsaren.
Inom vetenskapsteorin är paradigmet den ”förebild” vi har och kan sägas vara
bryggan mellan filosofi och metodsynsätt. Arbetsparadigmet är i sin tur
bryggan mellan metodsynsättet vårt undersökningsområde. Det centrala i
figuren är således metodsynsättet som är ett begrepp med utgångspunkt både i
det vetenskapligt teoretiska och i det praktiska arbetssättet. Ett metodsynsätt
har en dubbel relation i det avseende, att det inbegriper vissa filosofiska
antaganden samtidigt som det ger formerna för ett mera konkret
tillvägagångssätt, dvs. formen för arbetsparadigmets utveckling.34

2.1 Vetenskapsteori
Vi anser att det är viktigt att klargöra vår syn på vetenskap för läsaren och hur
vi vetenskapligt kommer att förhålla oss i denna studie. Enligt vår mening
syftar vetenskapen till att nå ny kunskap och nya idéer. Enligt traditionell
uppfattning bör kunskapen kunna rättfärdigas inför någon annan än
kunskaparen själv. Vi hävdar således att ny kunskap antingen kan vara en helt
ny upptäckt eller en falsifiering av en gammal uppfattning. För att något skall
kallas för vetenskap måste det således offentliggöras35, vilket vi haft som mål
att göra med denna studie.

Vetenskapen existerar inte i ett vakuum utan har utvecklats och förändrats
över tiden. Vetenskapens och filosofins gryning brukar anses ha inträffat
under 600-talet f. Kr. i Grekland. En av de första till namnet kända filosoferna
är Thales som antog att alltings urgrund är vatten.36. Senare naturfilosofer
föreslog andra urgrunder som de fyra elementen, jord, vatten, luft och eld.
Kunskap och sanningar kan således inte ses som något objektivt dvs. avskilt
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från subjektiva värderingar inte heller som något statiskt, utan kan mycket väl
förändras och förkastas37. Vi kan därmed konstatera att våra glasögon påverkar
vetenskapen, men att vetskapen även justerar våra glasögon.

2.1.1 Grundläggande föreställningar
Alla företeelser vi dagligen stöter på kräver en tolkning. Det gäller enkla
vardagsnära ting som t.ex. vår egen spegelbild  och för att kunna tolka dessa
ting har vi utvecklat en förförståelse som gör att våra sinnesintryck omedelbart
resulterar i tolkning, förståelse och språklig precisering utan att vi kan urskilja
olika faser i processen.38 Det finns med andra ord en mängd saker vi
omedvetet bär med oss som påverkat vår syn på projekt, projektets tidiga
faser, kritiska faktorer etc. och våra tankar där kring.

Det som är av intresse för vår studie är våra grundläggande föreställningar
inom ekonomi, vilka vi samlat på oss under vår tid på universitetet. För att
bemöta vår empiri och skaffa oss en förståelse för våra respondenters
verklighet krävdes dock lite mer. När vi inledde studien hade vi en mängd
tankar om hur arbetet skulle läggas upp men saknade fokus kring vart vi skulle
landa. Vid dessa tillfällen kan man antingen läsa in sig på området med hjälp
av litteratur eller förutsättningslöst gå ut och söka svaren i verkligheten. Då
litteraturen var knapphändig inom problemområdet samtidigt som tiden var
relativt begränsad valde vi att använda oss av en förstudie vilket skulle ge oss
riktlinjer för vårt fortsatta arbete. Inledningsvis började vi med att gå igenom
den litteratur som fanns tillgänglig för att skaffa oss någon form av
översiktliga grundkunskaper inom området. I steg två intervjuade vi en person
med många tankar kring, och mycket erfarenheter inom projektområdet,
Torbjörn Wenell. Wenell39 delade med sig av många kloka erfarenheter och
gjorde oss uppmärksamma på eventuella problemområden inom
projektarbetet. Denna intervju påverkade bl.a. vårt val av projekttyper att
studera. Steg tre blev att intervjua en kontaktperson på respektive fallföretag
för att få en inblick i dess verksamhet, organisation samt typ av projekt. Detta
medförde att vi hittade passande personer att intervjua i studien samt gav oss
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en möjlighet att utforma en lämplig intervjuguide. Vår förförståelse innan
studiens start kan således ses som ett resultat av våra studier vid Linköpings
universitet samt det vi lärde oss av Wenell under förprojektet.

2.1.2 Paradigm
Vårt förhållningssätt är inte bara något vi valt att beträda utan också något vi
omedvetet formats in i genom vår omgivning. Kuhn menar att vetenskapen
agerar inom vad han kallar givna paradigm. Detta innebär att vetenskapliga
teorier och påståenden är beroende av våra erfarenheter.40 Myrdal menar att
det är av stor vikt att forskarens värderingar och verklighetssyn explicitgörs
för att forskningsresultaten överhuvudtaget skall vara förståeliga för läsaren.
Som läsare behövs således någon form av måttstock.41

Vår ovan beskrivna förförståelse påverkar bl.a. vårt sätt att bemöta empirin,
då våra frågor och tolkningar påverkas av våra tidigare erfarenheter. Detta kan
liknas vid följande citat;

”Om ditt enda verktyg är en hammare ser alla problem ut som spikar”
Marttala & Karlsson (1999)

Marttala & Karlsson menar att vi ofta är så starkt präglade av vårt yrke
(specialisering) och vår bakgrund att vi använder samma teori (vår
yrkeskunskap) på alla typer av problem42. Weber menar att forskningen är och
bör vara värdefri dvs. skild från värderingar. Weber säger dock samtidigt att
forskningen alltid är värderelaterad.43 Läsaren bör utifrån detta resonemang
vara medveten om att vår förförståelse och våra värderingar påverkat vårt val
av metod och vinkling av problemet, vilket dock i sig inte behöver vara något
negativt.

För att lösa vårt problem valde vi att genomföra en kvalitativ undersökning då
denna i högre grad är kopplad till tolkning jämfört med den kvantitativa. Valet

                                       
40 Molander, 1988
41 Myrdal, 1968
42 Marttala, Karlsson, 1999
43 Gilje & Grimen, 1995



Kritiska faktorer i projektets tidiga faser

15

att använda en kvalitativ ansats medförde dock även att vår forskarroll, och
således värderingsresonemanget ovan, blev än mer viktigt. (En utförligare
diskussion om vårt val följer senare i studien.)

2.1.3 Metodsynsätt
Metodsynsättet påverkar studiens resultat då det kan ses som bryggan mellan
forskarens grundläggande uppfattningar om verkligheten (värderingar) och
valet av undersökningsmetod. Olika metodsynsätt skiljer sig främst åt i det
avseendet att de innebär olika antaganden om hur verkligheten är beskaffad.44

I vårt fall är metodsynsättet präglat av det så vanligt förekommande
hermeneutiska synsättet inom det samhällsvetenskapliga området. Vi förklarar
nedan grunden till vårt ställningstagande.

Positivismen och Hermeneutiken
Inom vetenskapsteorin finns flera olika inriktningar varav de två motpolerna
är den positivistiska och den hermeneutiska inriktningen. Den positivistiska
skolan har sin grund i naturvetenskaperna och bygger på kvantitativa metoder
som ger möjlighet till statistiska och matematiska analyser. En i strikt mening
positivistisk ansats bygger på formell logik och fakta som ett resultat av
mätning.45 Samhällsvetenskapen kan snarare ses som en allmänt accepterad
vetenskap46. De teorier som vår studie bygger på anser vi vara allmänt
accepterade, men i och med vår explorativa ansats finns möjligheten att ny
fakta ifrågasätter det taget för givna.

Enligt hermeneutiken är förståelse att förstå innebörder, dvs. att i vårt fall
förstå bakgrunden till varför vissa problem uppkommer i en viss typ av
projekt. För att kunna förstå detta krävs tolkningar, vilka i sin tur grundar sig i
en förförståelse47. Sambandet mellan förförståelsen och förståelsen
symboliseras i den hermeneutiska cirkeln. Det cirkulära förhållandet visar att
det är en ständigt pågående process. Det finns också ett samspel mellan helhet
och del.48 För vår del innebär detta att vi måste skaffa oss en förståelse för i
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vilken miljö projekt verkar i samt vad som påverkar projektet men också
studera själva projekten i sig med fokus på startfasen för att få en förståelse
för det fenomenet. (Se fig. 2.2)

Figur 2.2; Den hermeneutiska cirkeln: basversion
Källa; Alvesson & Sköldberg, 1994

Den absoluta sanningen
Som ovan diskuterats påverkas vår studie av våra värderingar och vår
förförståelse i samhällsvetenskaperna. Detta medför att vi inte kan bevisa att
våra slutsatser är den absoluta sanningen.

Vidare kan frågan ställas huruvida resultatet från en kvalitativ studie som
denna går att generalisera. Alvesson & Sköldberg menar att det beror på vad
man menar med generalisering. Utifrån ett kunskapsrealistiskt perspektiv, där
gemensamma mönster och tendenser som är underliggande för flera
ytfenomen undersöks, är generalisering inom en viss möjlig domän både
möjlig och önskvärd.49 Vi har som mål att försöka förstå och förklara snarare
än att redogöra för sanningen. Ambitionen är att ta fram de mest kritiska
faktorerna under startfasen för respektive projekttyp och utifrån vår empiri
försöka oss på en generaliserande diskussion. Läsaren bör dock vara medveten
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om att då varje projekttyp endast representeras av ett företag i vår studie kan
det vara känsligt att generalisera och säga att det som gäller där även gäller för
alla liknande projekt inom andra företag. Trovärdigheten i vår studie
underbygger vi genom att vi med målet att se empirin för vad den egentligen är,
valt att inleda studien med att undersöka empirin med en medvetet liten
förförståelse inom området, för att sedan jämföra denna mot teorin.

2.2 Metodlära
I denna del av vårt metodkapitel kommer vi in på det praktiska
tillvägagångssättet. Här går vi igenom hur vi har genomfört vår studie
exempelvis vilken typ av studie vi valt att göra, hur vi samlat in data etc.
Sammantaget kan man säga att vårt metodval har stor betydelse för studiens
resultat då det är här vi diskuterar studiens utformning, dvs. vilken typ av
empiri studien bygger på samt hur vi valt att närma oss problemet.

2.2.1 Arbetsparadigm
Som nämnts tidigare kan det arbetsparadigm vi använts oss av i studien
härledas ur vårt metodsynsätt och ses som en koppling mellan det ovan
nämnda och vårt undersökningsområde. Jämfört med det vetenskapliga
paradigmet är detta mer praktiskt och främst bestående av metodik och
metodiska processer.

Induktiv kontra deduktiv ansats
Vår studie byggs utifrån den induktiva ansatsen. Med detta menas att vi som
teoretiker förutsättningslöst söker kunskap i empirin, ur vilken vi försöker dra
generella och teoretiska slutsatser50. En renodlad deduktiv ansats var utesluten
från början p.g.a. den knapphändiga litteraturen inom vårt studieområde. Men
att enbart utgå från empirin och söka svaren i denna fann vi inte heller vara
det bästa alternativet. Vårt uppbyggande av referensramen handlade snarare
om en växelverkan mellan studier av litteraturen och empirin. Det var svårt att
förutse vilken inriktning svaren skulle ha varför referensramen fick omarbetas
och fokuseras allteftersom vår studie växte fram. Då det är en social process
som vi studerat kan vår forskning ses som en lärprocess, där det fanns
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möjlighet för oss att låta teorin växa fram genom avsiktliga vägval men kanske
också omedvetna sådana. Som en följd av ovanstående tillkommer även ny
litteratur i analysen, vilken vi funnit relevans för först efter att vi analyserat
empirin.

Målet med studien är dock att, precis som i en induktiv metod, undersöka hur
de tidiga faserna i projekt verkligen går till i praktiken. Således inte, som i en
deduktiv metod, enbart jämföra olika befintliga teorier inom projektområdet
och utgå från dessa i studien.

Kvalitativ fallstudiemetod
Vi valde att genomföra en kvalitativ studie p.g.a. att vi saknade djupare
kunskap inom området när vi startade studien. Enligt Eisenhardt är denna
bakgrund speciellt lämpad till kvalitativa studier då det ger forskarna möjlighet
att byta fokus/referensram under studiens gång, vilket kan vara nödvändigt
vid undersökningar inom nya forskningsområden51.

Den kvalitativa metoden gjorde det möjligt för oss att utgå från en bred ansats
och explorativt söka efter den relevanta informationen. Detta innebar bl.a. att
vi låtit de svar vi fått från respondenterna påverka riktningen på den fortsatta
undersökningen. För att forskare som använder sig av denna metod skall
kunna beskriva helheten av det sammanhang som undersökningsenheten
finns i måste information samlas in kontinuerligt från undersökningsobjektet.52

Detta innebär således att forskaren får en mer aktiv roll än i den kvantitativa
metoden53, vilket vi anser vara bra då det minskar riskerna för misstolkningar
både från vår och respondenternas sida. Ett ytterligare skäl till varför den
kvalitativa metoden är bäst lämpad för undersökningen är det faktum att det
krävs empiri som kan vara svår att beskriva i kvantitativa termer, då det främst
handlar om att fånga en social process i sitt verkliga sammanhang.

För att få tillgång till kvalitativ data har vi valt att använda oss av en
fallstudieansats. Med detta menas studier som inriktas på detaljerade och ofta
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djupgående beskrivningar och analyser av enskilda fall54. Yin skiljer fallstudier
från annan forskning genom att definiera det enligt nedan:

”Fallstudier är en forskningsdesign som i första hand passar i situationer där
det inte går att skilja variablerna (som rör företeelsen) från kontexten eller den
omgivande situationen.”

(Yin 1984)

Vi anser att denna typ av metod är lämplig för vårt problemområde, då den
gör det möjligt för forskaren att koncentrera sig på en speciell händelse eller
företeelse samt se till processer inom fallföretagen. När vi sökte de kritiska
faktorerna upptäckte vi att det var svårt att få fram dem genom att bara
fokusera frågorna kring starten. Istället ställde vi frågor kring projektet som
helhet, dvs. hela processen, och vad som gått fel där för att utifrån de svar vi
fick formulera frågor kring hur dessa problem kunde ha förutsetts redan i
förarbetet och därmed undvikas. Vid en surveyundersökning är det lätt att
forskaren inte tar någon hänsyn till dessa processer55.

2.2.2 Undersökningsområde
Då vårt intresse låg i att finna trender i tillvägagångssättet vid start av projekt
samt kritiska förhållanden kopplat till detta ansåg vi att det var relevant att
göra en jämförande studie. Vi har utifrån detta valt att studera tre olika
projekttyper inom tre olika företag. Då vår tanke var att projekt med olika
grad av komplexitet skulle prioritera olika aktiviteter under startfasen samt ha
olika kritiska faktorer under denna fas, valde vi att undersöka ett relativt
enkelt, ett relativt komplicerat, samt ett väldigt komplext projekt. Med
komplexitet menar vi här den tekniska komplexiteten, vilken vår tanke var att
denna skulle komplicera projektarbetet. Resultatet blev tre fallföretag; ABB
Contracting, TietoEnator Process & Network Support (P&NS), samt Sigma
Design & Development (SiDD) vilka i turordning representerade ett relativt
enkelt entreprenadprojekt, ett relativt komplext leveransprojekt, samt ett
oerhört komplext utvecklingsprojekt. Företagen hade som gemensamma
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nämnare att dessas organisationer är starkt projektorienterade, vilket gör att de
kontinuerligt startar nya projekt av varierande storlekar. En ytterligare
gemensam nämnare var att de till största delen arbetar med externa projekt,
dvs. att samtliga har externa kunder/beställare. Dessa faktorer såg vi som en
förutsättning för att det skulle gå att göra en relevant jämförelse. Inom ABB
Contractings entreprenadprojekt finns en stor erfarenhet av arbetet,
arbetssättet är relativt standardiserat. TietoEnator P&NSs leveransprojekt är
det något mer tekniskt komplexa, men arbetet blir även komplext som en
följd av projektets storlek och längd. Till sist har vi SiDD som genomför
oerhört tekniskt komplexa utvecklingsprojekt, vilka aldrig gjorts tidigare.
Arbetet inom denna projekttyp kan därför ses som än mer komplicerat och
komplext. I figur 2.3 visas en schematisk bild för att överskådliggöra vårt val
av projekt.

Figur 2.3; Grad av komplexitet i olika projekttyper

Åsikterna om vilket som är det optimala antalet undersökningsfall skiljer sig åt
inom forskningsvärlden. Vi valde som bekant att undersöka tre fall.
Anledningen till det är att vi anser att det krävs en djupgående undersökning
av ett fåtal fall för att vi skall kunna skapa oss den förståelse som krävs för att
få en bra bild av vårt problemområde. Vi hade för avsikt att göra en
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jämförande studie vilket i grunden ställer krav på att det måste vara mer än ett
fall. Även Eisenhardt kom med några kloka ord på vägen som vi tog fasta på.
Författaren menar att flera fall är att föredra då forskaren, genom att jämföra
olika fall, kan bidra med en mer fullständig bild av problemområdet. Detta
kan innebära att forskaren går utanför sitt första intryck och ser nya samband
och får nya infallsvinklar på problemet.56 Genom att bara jämföra två
projekttyper ansåg vi inte att vi fångade hela skalan av komplexitet och vid
valet av fyra fall trodde vi att de två mittersta skulle vara svåra att särskilja då
de inte representerar några ytterligheter.

Urvalet har inte framkommit ur någon statistisk slumpmässig behandling. Vårt
mål var snarare att hitta företag som dels representerade de olika
projekttyperna, dels hade tid och intresse av att deltaga i vår studie. Vi gjorde
därför ett bedömningsurval där vi valde ut företag för att sedan, under vår
förstudie, intervjua en kontaktperson inom respektive företag. Detta innebar
att båda parter fick chansen att se huruvida ett samarbete skulle leda till en
givande studie.

2.3 Informationskällor
Under denna rubrik diskuteras insamlingen och bearbetningen av den
information som studien bygger på. Vilken insamlingsmetod som valts har
betydelse för det slutliga resultatet och för studiens trovärdighet57.

2.3.1 Primär/sekundärdata
Vi har i vårt fall använt oss av både primär- och sekundärdata. I initialskedet
har sekundärdata använts för att få en teoretisk kunskap inom, samt skapa oss
en bakgrundsbild av, projektområdet. Informationen har främst samlats in
med hjälp av biblioteksdatabaser, tidskrifter och Internet. Vi har även använt
oss av sekundärdata i form av informationsmaterial och liknande från våra
fallföretag. För att sedan få en helhetsbild av problemområdet har primärdata
samlats in genom personliga intervjuer med vissa utvalda nyckelpersoner inom
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våra fallföretag, samt med personer som vi anser besitter en bred kunskap
inom projektområdet.

Intervjuer
Det vanligaste sättet att samla in data på i en kvalitativ studie är att utföra
intervjuer. Det kan antingen vara personliga intervjuer mellan en respondent
och intervjuaren samt gruppintervjuer. 58 Vid gruppintervjuer finns risken att
de olika medlemmarna påverkar varandras svar, varför vi har valt att främst
utföra personliga intervjuer och sedan sätta svaren i relation till varandra.
Anledningen till att vi valt att utföra intervjuer framför t.ex. observationer är
att vi är ute efter djupgående information om hur de aktuella företagen gått
tillväga under tidigare projektstarter. Då vår undersökningsperiod är
begränsad är vi av den åsikten att en observation av en projektstart inte är ett
alternativ. Anledningen till detta är att projektstarten kan ses som en lång
process, där det sedan krävs en helhetsbild av projektet för att kunna analysera
projektstartens inverkan på utfallet.

I vårt förprojekt valde vi att intervjua ledande personer inom fallföretagen,
vilka också var våra kontaktpersoner. Dessa bättrade på vår förförståelse inom
området, gav oss en bild av fallföretaget samt hjälpte oss även att välja ut
lämpliga respondenter till studien. De personer vi valde att intervjua var
utvalda projektledare och projektmedarbetare. Skälet till valet var att få
kontakt med personer som var väl insatta inom, och kunde relatera till
problemområdet. Kontakten med både projektledare och medarbetare innebar
även en bredare bild av arbetet under projektstarten.

Intervjufrågorna kan vara av olika karaktär exempelvis starkt
strukturerade/standardiserade, semistrukturerade eller
ostrukturerade/informella 59. De intervjuer som vår studie bygger på kan ses
vara av en semistrukturerad karaktär då de bestått av en blandning mellan
mer- eller mindre strukturerade frågor. Genom att använda sig av
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semistrukturerade intervjufrågor har vi uppnått en flexibilitet och öppenhet
som vi anser har gynnat denna typ av explorativa undersökning.

2.4 Metodkritik
Det finns många orsaker till undersökningsfel under en studie. Dessa fel kan
kopplas till den metod vi valt men även till oss själva som forskare.

Läsaren bör vara medveten om att vårt val att använda en kvalitativ fallstudie
medför att den information som förmedlas i studien bygger på våra egna
subjektiva upplevelser och tolkningar av olika situationer. Vid de intervjuer
som utförts kan t.ex. respondenten bete sig på ett visst sätt för att tillgodose
de krav eller förväntningar som denne uppfattar att vi som forskare har. Med
anledning av detta kan så kallade respondentfel uppkomma, vilket innebär att
respondenten inte kan, alternativt vill ge, rätt information under intervjuerna60.
En faktor som ytterligare påverkar studiens resultat är det faktum att
slutsatserna baseras på ett urval av respondenter. Att göra ett urval i detta fall
innebär att hänsyn inte tas till alla delaktiga under respektive projektstart,
vilket gör att risken finns att vissa problem aldrig kommit fram.

En grundprincip för att kunna genomföra en studie av denna typ är att de
intervjuade ställer upp frivilligt61. Detta underlättades av att samtliga
respondenter kunde välja att vara anonyma och att de fick möjligheten att
kontrollera de nedskrivna intervjuerna och citaten. Då vissa av
respondenterna valt att vara anonyma har vi valt att i samtliga fall använda oss
av fiktiva namn i form av respondentens befattning. Anonymiteten inkluderar
även våra minifall där det efterfrågades som en följd av att inte utsätta någon
kund i onödan.

                                       
60 Lekvall & Wahlbin, 1993
61 Rosing, 1993
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2.5 Vårt bidrag
Vi har som förhoppning att vår studie kan skapa förståelse, för såväl teoretiker
som praktiker, kring projektstartens viktiga roll samt att det kommer väcka
tankar till vidare diskussion och fortsatt forskning.

Inom den akademiska världen finns idag en teoretisk brist kring projektets
tidiga faser, det har inte heller gjorts några empiriska studier där man tar
hänsyn till olika typer av projekt. Vi tror att projektformen har ett växande
användningsområde vilket gör att vi anser att det är ett intressant ämne att
forska inom och som bör utvidgas.

Sett rent praktiskt är projektformen oerhört vanlig idag och då projektstarten
är central är det viktigt att företaget får kännedom om vilken styrning som
krävs i projektets tidiga faser för att skapa ett lyckat projekt. Ökad kunskap
kan, enligt vår mening, med största sannolikhet förbättra effektiviteten i
projektarbetet och minska dubbelarbetet som uppstår när saker går fel.

Vårt bidrag blir således en beskrivning av skillnader och likheter mellan de
olika typerna av projekt avseende de kritiska faktorerna i startfasen.
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3 DET TEORETISKA AVSNITTET

I denna del diskuterar vi kring olika författares tankar och teorier kring projekt i
allmänhet och projektstarten i synnerhet. Kapitlet innehåller dels en praktiskt och dels en
vetenskapligt inriktad del. Vi kommer att avsluta med vår egna sammanfattande modell
för att knyta ihop kapitlet.

3.1 Genomgång av den praktiskt inriktade
litteraturen

Enligt vår mening är den rådande litteraturen inom projektområdet relativt
omfattande, problemet är dock att den ofta saknar vetenskaplig grund. De
flesta böcker tar upp i stort sett samma saker där innehållet är relativt
knapphändigt och ytligt kring projektstarten.

”Det perspektiv på projekt som förmedlas i huvuddelen av all praktisk
projektlitteratur och i kurser om projektarbete är alltför förenklat. Tas detta
överförenklade perspektiv på allvar riskerar projekt och projektarbete att tappa
både sin potential i att hantera förändringar och sina fördelar som
organisationsform.”

(Blomberg, 1998)

Vi har dock identifierat vissa gemensamma nämnare som generellt tas upp i
projektlitteraturen, vilka vi finner relevanta för vårt intresseområde
projektstarten. Huruvida dessa gemensamma nämnare representerar de mest
kritiska faktorerna ges inget svar på i litteraturen. Skälet till detta är att denna
litteratur av, i många fall, handboks karaktär främst syftar till att
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uppmärksamma läsaren om olika projektaktiviteter och hur dessa kan påverka
projektarbetet.

Mikkelsen & Riis (1998) har tagit fram en modell som beskriver ett projekts
grundelement. Modellen har egentligen inte fokus på enbart projektstarten
men vi anser att den på ett tydligt sätt visar förutsättningarna för ett projekt,
vilka i allra högsta grad är viktiga att reflektera över när man ska starta ett
projekt. Vi kommer därför att utgå från denna modell (se figur 3.1) i vår
presentation.

Figur 3.1; Projektets grundelement
Källa; Egen bearbetning av Mikkelsen & Riis (1998)

3.1.1 Projektåtagandet
Det första grundelementet är själva projektåtagandet. Det innebär en
konkretisering av vad projektet skall uppnå och kan liknas vid ett slags
förarbete där projektets mål och ramverk formuleras.62 Många projekt startas

                                       
62 Mikkelsen & Riis, 1998
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som vi tidigare nämnt, enligt Wisén & Lindblom, utifrån en ”bra idé” utan att
tillräckligt med tid lagts till ett förarbete där idén provats ordentligt63. Marttala
& Karlsson håller med på denna punkt och menar att orsaken till detta oftast
är bristande kunskap i kombination med osäkerhet kring hur projektet skall
bedrivas. Det är enligt dem inte ovanligt att grundläggande frågor för
projektet uppkommer när det pågått en tid, vilket nästan alltid beror på brister
i förarbetet64. Även Wenell håller med om detta och menar att många av
dagens företag lägger för lite tid till aktiviteterna i startfasen65.

Enligt Wenell leder en igenomstressad startfas till att projekttiden troligtvis
förlängs snarare än att den blir kortare. Skälet till detta är det faktum att
påverkan på projektarbetet är som störst i början, vilket medför att de beslut
som tas här måste vara väl genomtänkta (Se tillbaka på figur 4.1 i det
inledande kapitlet). För att verkligen sätta sig in i projektet menar denne att
det bör ingå ett förprojekt som en del av startfasen. Förprojektet är till för att
experimentera och lära från tidigare erfarenheter, framtagande av en prototyp
kan vara ett exempel på något som görs här. Detta gäller främst större och
mer komplicerade projekt.66

”Det har alltid förundrat mig att så många projektledare har en ambition att
själva uppfinna hjulet eller att göra om samma misstag som kollegerna har gjort
flera gånger tidigare.”

(Wenell, 2001)

Enligt Wenell är det viktigt att lägga ned tid på den målformulering som görs i
startfasen för att ett projekt skall lyckas67. Wisén & Lindblom tar upp vikten av
att målformuleringen är så pass konkret, enkel, entydig och informativ att alla
intressenter direkt kan tolka projektets inriktning och betydelse68. Wenell
menar att det inte räcker med att målformuleringen är tydlig utan den bör

                                       
63 Wisén & Lindblom, 1998
64 Marttala & Karlsson, 1999
65 Wenell, 2001
66 Ibid
67 Ibid
68 Wisén & Lindblom, 1998
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dessutom vara utmanande och förankrad hos projektmedlemmarna. Har inte
medlemmarna ett gemensamt mål finns det stor risk för att projektet blir
ineffektivt då alla strävar åt olika håll. 69 Denna samverkan måste utgå ifrån att
man tar tillvara och sammanför projektmedarbetarnas olika bilder70.

Enligt Wisén & Lindblom kan ett mål inte ses som något statiskt dvs. något
som sätts en gång för alla. De menar att man istället bör vara medveten om att
ett satt mål troligtvis kommer att omformuleras med tiden.71 Till skillnad från
övrig litteratur vi studerat ställer sig Blomberg skeptisk till huruvida ett projekt
har eller bör ha fasta och tydliga mål över huvud taget. Han anser att mål
förändras över tiden och att det aldrig kan vara helt gemensamt för alla inom
gruppen.72 Det framgår dock inte hur han anser att företagen ska behandla
detta fenomen. Mikkelsen och Riis menar att det finns tre olika mål att styra
mot; de mål som sätts i startfasen, kundens verkliga behov, samt de nya mål
som uppkommer under projektets gång som en följd av nya förutsättningar i
de fem grundelementen73.

Mikkelsen och Riis menar vidare att det finns två sätt att välja att styra
projektet i denna osäkra situation; å ena sidan kan man ta problemen
allteftersom de dyker upp, å andra sidan väljer man att försöka förutse och
förebygga dessa innan de dyker upp. Författarna anser dock att det
sistnämnda alternativet är att föredra.74

Wenell menar att det är nödvändigt att det ingår någon typ av riskanalys i
startfasen för att realistiska mål skall kunna sättas upp och för att eventuella
problem skall kunna förutses. Enligt denne innebär ett projekt många risker
då det råder en stor osäkerhet kopplat till projektarbetet. Denna osäkerhet är
resultatet av att inget exakt likadant fall har gjorts tidigare vid starten av ett
nytt projekt. 75 Enligt Mikkelsen och Riis är målformuleringen speciellt svår i

                                       
69 Wenell, 2001
70 Brännberg i Rapport, 1997:18 Länsstyrelsen i Stockholm
71 Wisén & Lindblom, 1998
72 Blomberg, 1998
73 Mikkelsen & Riis, 1998
74 Ibid
75 Wenell, 2001
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tekniskt komplexa projekt. Målformuleringen är dock ett extra viktigt steg i
denna typ av projekt då en struktur kan minska osäkerheten i startskedet.76

”Det faktum att projekt är mer chansartade och riskfyllda än det vanliga
arbetet som görs i linjen är en viktig grundtanke och utgångspunkt för
projekttänkandet.”

(Wenell, 2001)

”Det finns alltid risker i projekt. De finns i själva processen, i produkten eller
tjänsten man ska producera, eller i omgivningen.”

(Marttala & Karlsson, 1999)

Enligt Wenell handlar det dock inte om att riskstyra eller planera bort alla
risker då detta inte är möjligt i ett projekt. Med riskstyrning menas snarare att
man skall;

”Identifiera, kvantifiera och reagera!”
(Wenell, 2001)

Mikkelsen & Riis håller med om denna syn på riskstyrningen i projekt och
menar att det även handlar om att prioritera projektets risker och att först och
främst försöka minimera de risker som har störst inverkan på projektets
resultat. Riskerna kan vara av både intern/extern eller dold/öppen art.77 De
dolda riskerna gör att riskanalysen måste göras kontinuerligt under projektets
gång. Vidare gäller det att inte luras av att projektet är tryggat bara för att en
riskanalys utförts.78 För att minska riskerna kan projektledaren t.ex. dela risken
med andra parter, undvika okända tekniker och områden, ta in experthjälp
och utforma tydliga kontrakt etc.79. Ett ytterligare sätt att minska osäkerheten i
startfasen är enligt både Mikkelsen och Riis80, samt Wenell81, att ta hjälp av

                                       
76 Mikkelsen & Riis, 1998
77 Ibid
78 Wenell, 2001
79 Mikkelsen & Riis, 1999
80 Ibid
81 Wenell, 2001
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erfarenheter från tidigare projekt. Detta gäller, enligt dessa, speciellt vid
projektarbete av standardiserad karaktär.

3.1.2 Projektledning
Det andra grundelementet handlar om just styrningsarbetet med hjälp av en
ledare vilket, enligt Mikkelsen & Riis, kan delas in i ett antal beståndsdelar. Vi
kommer att beskriva de delar vi finner relevanta för vår studie dvs. de delar
som fokuseras i startfasen. Det första är formulering av projektet, dvs.
kontraktsskrivning etc., det andra omfattar byggandet av en lämplig
organisation. Till sist gäller det att styra riktningen av projektet.82

Kontraktsskrivning
Wenell tar upp kontraktsskrivande och framförallt överlämnandet av
åtagandet som en vanlig orsak till att det går fel redan från början i projektet.
Problemet uppstår då ”säljorganisationen” och projektorganisationen (i första
hand främst projektledaren) är åtskilda.83 Är projektåtagandet konkretiserat
och nedskrivet minskar risken att det går fel. Problemen som uppstår är
exempelvis missförstånd av projektets mål, ett annat exempel är de fall då
ordermottagaren tar ett åtagande utan att fråga projektledaren om tillgången
på tid och resurser.84

Projektorganisation
Ett projekts organisation skiljer sig i många avseenden från ett traditionellt
företags organisation. Engwall menar att projektgruppens medarbetare, till
skillnad från en ledningsgrupp i ett traditionellt företag, arbetar under en
begränsad tid, vilket innebär att en ny organisation i princip byggs upp vid
varje projektstart. Organisationen bildas samtidigt som projektets mål och
arbetsformer skall definieras vilket gör att det krävs ett fungerande samarbetet
redan från start.85 Ögren menar att orsaken till misslyckade projekt ligger i att
projektmedlemmarna inte alltid får den tid de behöver i början för att skapa
den arbetsgemenskap som behövs under de efterföljande faserna86.

                                       
82 Mikkelsen & Riis, 1998
83 Wenell, 2001
84 Wenell, intervju 010223
85 Engwall, 1995
86 Ögren, 1984
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Enligt Wenell har många projektorganisationer, speciellt vad han kallar IT-
projektorganisationer, blivit allt mer komplexa. Anledningen till detta menar
han är att projektmedarbetarna blir allt fler med olika ambitioner och mål,
vilket påverkar samordningsförmågan och möjligheterna att komma fram till
ett positivt resultat. Beroendet av flera aktörer är en negativt påverkande
faktor på projektet, och kan ses som en anledning till varför de komplexa IT-
projekten ofta misslyckas att uppnå de uppsatta kraven.87

I rätt riktning
För att styra projektet mot det uppsatta målen är det viktigt att redan från
början strukturera upp och planera projektet. Syftet med planeringen är att
styra och säkerställa effektiviteten i organisationen, styra och koordinera
aktiviteter, effektivisera resursutnyttjandet samt att göra anpassningar till den
föränderliga omgivningen.88 Yukl anser att aktivitetsplaneringen har en viktig
betydelse för styrningen av en organisation eller ett projekt. Författaren tar
upp ett antal rekommendationer för att minska risken för ineffektivitet och
missförstånd i detta styrningsarbete. Dessa är bl.a. att identifiera den optimala
ordningen mellan aktiviteterna, identifiera respektive aktivitets tidsåtgång,
besluta om en tidsplan samt att göra en uppskattning av resurser i form av tid,
personal, support och material som behövs för att genomföra varje aktivitet.89

För att strukturera upp arbetet delas projektet av majoriteten av författarna in
i ett antal faser. Det finns inte någon standard på vilka faser som bör
förekomma det är inte heller, enligt vår mening, relevant. Vi menar att en
intressantare diskussion snarare är att ta upp hur dessa faser genomförs. Där
har vi tagit fasta på två av Wenell beskrivna varianter, vattenfallsmodellen
(sekventiell) och fontänmodellen (överlappande)90. De kan övergripande
beskrivas som att det är graden av parallellism vad gäller projektets olika
aktiviteter som varierar. Syftet med en ökad grad av parallellism är, enligt
Wenell, för att hålla nere totaltiden i projektet. Ett parallellt projekt kräver
noggrannare planering än ett där man tar en sak i taget och därmed kan

                                       
87 Wenell, 2001
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planera efter hand. I dessa projekt blir förarbetet och starten oerhört viktiga
faser för projektets fortsatta arbete.91

”Det är riskabelt att låta projektet löpa utan att ha tillräcklig kontroll över
samordningen.”

(Wenell, 2001)

Då målformuleringen är så pass svår i många projekt blir även
aktivitetsplaneringen lidande. Enligt Stampe & Tonnquist kan det vara ytterst
svårt att planera in alla aktiviteter som skall ske under projektet redan i
startfasen som en följd av den ovisshet som råder i detta tidiga skede. Ett
annat problem är att kunskapen om styrningsverktygen är låg i många projekt,
vilket ibland leder till att projektledarna använder egna verktyg för att styra
och följa upp projektet. Enligt författarna innebär detta att viktiga delar av
projektarbetet missas.92

Användandet av projektmodeller
Majoriteten av den litteratur vi studerat hyllar projektmodellernas
underlättande roll vid projektarbete. Wenell menar att skälet till att
modelltänkandet blivit populärt ligger i all den turbulens vi utsätts för, vilket
medför att vi efterfrågar systematik och struktur93.

”Man kan se en projektmodell som en serie trafikregler- precis som för
bilisterna. Om det bara finns ett fordon på en ort behövs inte trafikregler. Det
är när bilarna eller projekten blir fler som reglerna behövs.”

(Wenell, 2001)

Viktigt att tänka på är att modellen ska passa den aktuella
projektverksamheten och organisationen94. Engwall är emot den näst intill
standardiserade synen på projekt och på hur dessa skall styras. Han menar
därför att det inte går att skapa en enda generell projektmodell som passar alla

                                       
91 Ibid
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typer av projekt.95 Wenell håller med om detta och ifrågasätter det allt mer
populära internationella certifieringarna av projektmodeller och
projektledning96.
De bristande kunskaperna i kombination med oklarheter kring hur arbetet ska
bedrivas leder ibland till att företag kopierar andra företags modeller.
Frikopplas en projektmodell från sitt sammanhang visar det sig ofta att det
viktiga förarbetet saknas vilket leder till att projekten startas för snabbt. Det är
med andra ord oerhört viktigt att ha en konkret modell, som alla känner till,
att följa. 97

3.1.3 Intressenter
Det tredje grundelementet är projektets alla intressenter. Marttala & Karlsson
identifierar intressenter som; individer eller grupper som på något sätt
påverkas av eller drar nytta av det projektet ska åstadkomma98. En intressent
kan vara både positiv och negativ till projektet och kan även spela olika roller.
Det är av stor vikt att identifiera dessa för att kunna nyttja dem på bästa sätt.99

Figur 3.2 åskådliggör några vanliga intressenter av ett projekt.

Figur 3.2; Ett projekts intressenter
Källa; Mikkelsson & Riis, 1998

                                       
95 Engwall, 1995
96 Wenell, intervju 010223
97 Marttala & Karlsson, 1999
98 Ibid
99 Mikkelsson & Riis, 1998
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Intressenterna har olika syften och värderar målet med projektet på olika sätt
vilket gör att det är oerhört viktigt att även identifiera alla dessa mål100. En
orsak är, enligt Stampe & Tonnquist, bristen och slarvet med tydliga kontrakt
och avtal mellan beställaren och projektledaren vilket leder till
missuppfattningar om behov och mål med projektet.101  Till skillnad från
Stampe & Tonnquist menar Wenell att det oftast inte räcker med att läsa det
skrivna kontraktet då det oftast är andra outtalade förväntningar som
intressenterna har102.

Ett problem nära sammankopplat med detta är de fall då den låga
kompetensnivå hos beställaren orsakar problem i projektet om det inte redan i
startfasen klargörs för denne vilka aktiviteter som skall ingå i projektet och
varför dessa utförs103. Detta problem kan framför allt kopplas till IT-
branschen, där projekten ofta är så pass komplexa att beställaren har svårt att
precisera vad de vill få ut av, samt vilka krav de har på, projektet. 104

Intressenternas påverkan på projektet medför, enligt Mikkelsen & Riis, ett
behov av en genomarbetad intressentanalys. Enligt dessa gäller det att se till
maktförhållanden intressenterna emellan, vilka som önskar vara passiva eller
aktiva i projektarbetet. Vare sig vilken påverkan intressenterna har på
projektet gäller det att få med dessa i planeringsarbetet för att projektet skall
lyckas.105

3.1.4 Resurser
Det fjärde grundelementet är projektets resurser. Enligt Mikkelsson & Riis
kräver ett projektarbete olika typer av resurser, men menar att det framförallt
handlar om kunskap som besitts av personer, grupper och organisationer.
Med resurser kan dock också menas lokaler, maskiner, material och pengar.
Projektet är oerhört beroende av sina resurser och risken är stor att det
stannar upp om någon resurs saknas. Det är således viktigt att planera och
fördela resurserna väl redan under startfasen. Författarna menar vidare att det
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går att styra ett projekt genom att i startfasen fördela resurserna på ett sådant
sätt att projektmålen uppfylls.106

Ett vanligt problem anser Stampe & Tonnquist är, som kopplades till IT-
projekten ovan, svårigheten att i startfasen fördela resurserna så att de finns
tillgängliga vid rätt tidpunkt. De tar även upp svårigheten med att samla in alla
relevanta medarbetare till förstudien.107 Enligt Wenell är de flesta projekt
resurskritiska, vilket medför att mycket tid måste läggas på denna aktivitet108.
Ett annat problem som nämns i litteraturen är den tidsoptimism som ofta
föreligger i startfasen, vilket bl.a. resulterar i att lite hänsyn tas till resursrisker
som semesterbortfall och sjukdom etc.109 Ett ytterligare resursproblem som
kan kopplas till arbetet under startfasen är planeringen av vilka personer som
skall ingå i projektet. Får man inte resurserna i tid kan sällan tidsplanen hållas
och får man fel resurser blir det svårt att hålla budget.110

3.1.5 Omgivning
Det sista grundelementet i ett projekt är projektets omgivning, vilken kan
sägas fastställer projektets villkor. Dessa villkor kan vara marknadsmässiga
och tekniska möjligheter/begränsningar, fysisk miljö som plats och lokaler
samt lagar och normer som styr projektarbetet. Det är viktigt att känna
projektets omgivning väl för at kunna planera arbetet och för att kunna vara
förberedd på ändrade villkor för projektet.111

Idag lever vi i ett samhälle där tiden blivit allt viktigare. Det talas om att tiden
till marknad måste kortas vilket i allra högsta grad även påverkar projekten.
Wenell menar att den snabba utvecklingen på marknaden och de ökade
kraven från intressenterna bidrar till den tidspress som dagens projekt har112.
Tidspressen medför ofta att projektledaren prioriterar att få igång projektet
framför att göra en realistisk bedömning. Den stressade starten leder till att
aktiviteter startar innan de är preciserade, vilket i sin tur leder till ständiga
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ändringar och till lägre motivation hos de anställda då resultatet ofta blir
negativt.113 Stampe & Tonnquist anser dock att det inte går att sträva efter det
perfekta projektet i startfasen då detta skulle innebära att projektet inte blir
klart i tid114. Ett ytterligare problem är att förarbetet i vissa
produktutvecklingsprojekt sker flera år innan marknadsintroduceringen av
produkten, vilket gör att det kan vara svårt att förutse trender på marknaden
redan i förstudiefasen115.

3.2 Genomgång av den vetenskapliga litteraturen
I den vetenskapliga litteraturen finns en del skrivet om projekt, det som
däremot saknas är fokuset på de tidiga faserna i projektarbetet. Det skrivs
dock om synen på projektet som en livscykel där startfasen kan ses vara en del
av denna. Vi kommer att börja med att gå igenom denna för att avsluta i en
diskussion om kritiska faktorer.

3.2.1 Projektets livscykel
Det finns ett antal författare såsom bl.a. King & Cleland116, Spires117, Adams &
Barndt118 och Morris119 som skriver om projektets livscykel. King & Cleland
diskuterar kring projektets livscykel och tar upp vikten av att se till de olika
faserna inom denna. De drar en parallell mellan en produkts livscykel och
projektets livscykel och menar att likheten är att input och output varierar
under de olika faserna och att det därmed krävs ett anpassat ledarskap
beroende på var i cykeln man är.120

Morris utvecklar detta resonemang och menar att det är viktigt att ha ett
processtänkande vid styrningen av projekt. Med detta menas att man för att
uppnå projektets mål måste gå via en process dvs. en livscykel där en större
förändring sker mellan varje fas som i sin tur sätter nya krav på förändrad

                                       
113 Lindberg & Sandström, 1997
114 Stampe & Tonnquist, 1999
115 Lindberg & Sandström, 1997
116 King & Cleland, 1998
117 Spires, 1998
118 Adams & Barndt, 1998
119 Morris, 1998
120 King & Cleland, 1998
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styrning. Det är inte bara styrningen som behöver förändras utan det gäller
även planeringen. Skälet till detta anser Morris är, liksom många av de tidigare
nämnda författarna inom den praktiska litteraturen, att projektplaneringen inte
kan göras en gång för alla i början av ett projekt, då osäkerheten är stor i
projektets tidiga skeden. 121

Till skillnad från Morris diskuterar Spirer & Hamburger inte i någon större
omfattning betydelsen av styrning av projekt. De går istället in på
diskussionen kring vad som är enklast att genomföra, start eller slut. Svaret de
kommer fram till var att, till skillnad från tidigare nämnda författare såsom
Wenell122, Wisén & Lindblom123, samt Marttala & Karlsson124, att det är svårare
att avsluta ett projekt än att starta det. Argumenten för detta är att i början är
alla uppspelta och laddade inför det nya projektet, entusiasmen är hög från
kundens sida, en allmän optimism föreligger etc. I slutet är projektet
avtagande och projektmedlemmarna tittar efter nya utmaningar. Men genom
att projektledaren söker utvecklingsmöjligheter för projektet och genomför
god dokumentation är slutet på ett projekt början på nya projekt.125

3.2.2 Kritiska faktorer
Pinto & Slevin har tagit fram tio kritiska faktorer för lyckade projekt. De
menar att det är svårt att leda ett projekt till framgång men genom att
presentera ett antal kritiska faktorer får projektledaren, en verktygslåda som
genom sitt fokus underlättar styrningen. De kritiska faktorerna som
författarna tar upp är bl.a. målformuleringen, support från ledningen,
projektplaneringen, kundkonsultation, rekrytering och utbildning av personal,
tekniska frågor, acceptans från kund, återkoppling mellan de olika
aktiviteterna inom projektet, riskanalys samt kommunikation. Faktorerna är
nära relaterade med varandra och bör användas utifrån ett
livscykelresonemang där vissa delar har större vikt i vissa faser än andra. I de
tidiga faserna av projektet ses de tre första faktorerna, dvs. målformulering,
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support från ledningen samt projektplanering av författarna som mest kritiska.
Dessa faktorer ses även av författarna som viktiga förutsättningar för
projektet då dessa lägger grunden för det fortsatta arbetet. Återkoppling
mellan de olika aktiviteterna inom projektet, riskanalys och kommunikation
anses dock vara kritiska moment under hela projektarbetets gång. Detta kan
även kopplas till Wenells 126 diskussion kring behovet av en kontinuerligt
uppdaterad riskanalys. De olika kritiska faktorerna kan vidare överlappa
varandra som en följd av att delarna i projekt oftast inte sker sekventiellt.127

Cleland128 tar, liksom t.ex. Mikkelsen och Riis129 i den praktiska litteraturen, upp
intressenternas påverkan på projektarbetet.

”Effective management cannot be carried out without considering the probable
influence that key outside stakeholders may have on the project.”

(Cleland, 1998)

Författaren talar om Project Stakeholder Management (PSM), vilket innebär att ett
projekts resultat är beroende av hur pass mycket projektledaren sätter de
beslut som tas under projektets gång i relation till hur de olika intressenterna
kommer reagera på dessa. Det problematiska med PSM är svårigheten att
identifiera hur de olika besluten kommer att påverka de olika intressenterna.
För att underlätta detta problem trycker författaren på vikten av att på ett
tidigt stadium identifiera dessa intressenter, se till dessas respektive mål med
projektet, samt identifiera dessas påverkan på projektet. Det handlar således
om att samla in så mycket information som möjligt om dessa i startfasen. PSM
kan vidare enligt författaren ses som ett sätt att införa ett mer proaktivt
ledarskap, där det handlar om att försöka styra intressenternas påverkan på
projektet och vända denna från att vara negativ till positiv.

                                       
126 Wenell, 2001
127 Pinto & Slevin, 1998
128 Cleland, 1998
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3.3 Sammanfattning av teorikapitlet
Efter att ha gått igenom litteraturen kan man fråga sig vilka faktorer företag
bör fokusera på för att lyckas med sina projekt? I denna uppsats utgår vi från
att de avgörande faktorerna för ett lyckat projekt skiljer sig åt beroende på
vilket typ av projekt det är. Vi ställer oss därför frågande till huruvida man kan
ta fram ett lyckat recept som gäller för alla. Litteraturen avspeglar detta till viss
del på så sätt att olika författare har olika ”recept” för framgång. Vi kommer i
nedanstående stycke att kort presentera ett antal författares utgångspunkter
som vi valt ut, för att sedan summera detta med vår projektstyrningsmodell.

Kriteriet för succé eller fiasko är hur väl projektledningen lyckas med sitt arbete.
En framgångsrik projektledning karakteriseras av ett projekt som uppnår
målen på ett realistiskt sätt. Detta innebär även att en god planering är
grunden och en förutsättning för ett lyckat projekt.

(Engwall, 1995)

Det finns inte några objektiva kriterier för ett lyckat projekt. Det är snarare så
att ett lyckat projekt ofta är relativt oplanerat och att extremt välplanerade
projekt ofta misslyckas.

(Blomberg, 1998)

Definition på ett lyckat projekt:
• Blir färdigt inom uppsatta tidsramar • Håller budget • Uppfyller de uppsatta
målen för projektet • Är accepterat och används av beställaren av projektet •

(Pinto & Slevin, 1998)

Ovanstående citat tillsammans med den litteratur vi gått igenom har gett oss
en bas att utgå från i analysarbetet. Då delarna ibland kan kännas lösryckta
och lite av smörgåsbordskaraktär har vi valt att sammanställa de delar vi funnit
mest relevanta för arbetet under startfasen i en modell. (Se figur 3.3)
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Figur 3.3; Styrningsmodell för statfasen

Enligt majoriteten av både den praktiska och vetenskapliga litteraturen lyckas
ett projekt bäst om den styrs med hjälp av ett antal styrinstrument som
planering, målformulering, riskanalys, intressentanalys etc., vilka arbetas fram
under startfasen (se innersta cirkeln). Problemen som kan kopplas till
styrningsarbetet nämns, med vissa undantag, mest i förbigående och det
saknas generellt en bakomliggande förklaring eller lösning på problemet. Detta
gäller både problem under startfasen och under det efterföljande
projektarbetet. De problem som tas upp i litteraturen tolkar vi som att de kan
uppkomma inom alla projektets grundelement; projektåtagandet;
projektledningen; intressenterna; resurserna samt omgivningen (se yttersta
cirkeln), och de kan vara mer eller mindre lätta att påverka med hjälp av
styrningsverktygen. De finns, enligt vår uppfattning, inget element som nämns
som svårare än något av de övriga under startfasarbetet. Den allmänna
uppfattningen tycks vara att man genom att använda en genomarbetad
planeringsmodell kan minimera riskerna för att problem skall uppkomma (se
den mellersta cirkeln).
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Pedagogiken i figuren är sådan att vi ser grundelementen som de faktorer som
kan påverka styrningen av projektet genom att de kan uppkomma som
problem i de senare faserna. För att få kontroll över dessa, redan under
startfasen, är det viktigt att strukturera upp och planera projektarbetet. Detta
sker enligt litteraturen lämpligtvis med en modell. Detta har vi symboliserat
med den tjockare cirkeln runt modellen som ett skydd mot de yttre faktorerna.

När nu vår styrningsmodell för startfasen är presenterad vill vi återigen ge en
koppling till den litteratur vi gått igenom i tidigare stycken för att än mer
förtydliga vad vi verkligen menar. Mikkelsen & Riis130 grundelement använder
vi som beteckning då vi finner dessa beskrivande. Vi menar samtidigt att de
övriga författarna, praktiskt såväl som vetenskapligt inriktade, har poänger
avseende styrningen av startfasen som kan sorteras in under dessa. Exempel
på detta är Wisén & Lindbloms131 tankar kring målformulering som en del av
åtagandet, Marttala & Karlsson132 diskussion kring intressentens  roll och påverkan
samt den snabba utvecklingen på marknaden som Wenell133 nämner under
omgivningens påverkan etc. Själva modellen tror vi, utifrån litteraturens
argument, kan vara ett bra verktyg för att förebygga många av de problem
som kan uppkomma inom de olika grundelementen under startfasen.
Genomförs en grundlig startfas kan de problem som uppkommer i
grundelementen förutses och därmed förhindras. Förutom grundelementen
anser vi vidare att Morris134 resonemang kring systemtänkande tillför en extra
dimension till modellen genom att varje del inte bör ses för sig själv utan i ett
sammanhang. Pinto & Slevin135 diskuterar på liknande sätt genom att gruppera
de kritiska faktorerna i olika formationer där dessa formationer har mer eller

                                       
130 Mikkelsen & Riis, 1998
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133 Wenell, 2001
134 Morris, 1998
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mindre vikt i olika delar. De menar även att dessa delar har en ständig
påverkan på varandra under hela projektets gång.
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4 MINIFALL

I nedanstående kapitel presenteras vår empiri bestående av de studerade småfallen, dvs. ett
entreprenad-, leverans-, samt utvecklingsprojekt. Kapitlet är uppdelat efter respektive
fallföretag (ABB Contracting, TietoEnator Processing & Network Support, samt Sigma
Design & Development) i vilka småfallen presenteras. För att underlätta förståelsen för
empirin inleds varje del med en kort företagsbeskrivning. Alla namn på de studerade
projekten och på respondenterna är fiktiva.

4.1 Entreprenadprojekt i ABB Contracting
Vårt första fallföretag är ett bolag inom ABB koncernen, ABB Contracting.
Bolaget bildades 1998 som en sammansättning av ABB Installation, ABB
Svenska Fläkt och ABB Essef. Bolaget har, med sina fem dotterbolag, fyra
miljarder kronor av ABBs omsättning och består av 3500 medarbetare.
Bolaget finns på 100 platser i Sverige och är uppdelade i geografiska divisioner
över hela landet. De erbjuder sina kunder helhetslösningar inom el-tekniska
installationer och klimatanläggningar samt underhåll och driftavtal. De följer
den vision som präglar samtliga bolag inom ABB;

”Vårt mål är att öka värdet för kunderna genom överlägsen
branschkännedom, produkter och tjänster i världsklass, samt IT-lösningar som
länkar samman värdekedjan från leverantörer och tillverkare till
slutanvändare.”

(www.abb.se)

Vidare har ABB Contracting fyra kundområden; industri, kraftbolag/elverk,
fastigheter och infrastrukturella anläggningar. Kunden kan även representeras
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av ett ombud, vilket arbetar som projektledare hos beställaren. Ett ombud blir
aktuellt när kunden saknar kompetens inom området. Kunderna beskrivs av
en av respondenterna som ”relativt komplicerade med hög kompetens inom
området”, vilket enligt denne medför höga krav på projektarbetet. P.g.a. den
rådande konkurrenssituationen inom branschen har kunden möjlighet att sätta
stor press på de olika entreprenörerna. Pressen uppstår genom att kunden ofta
väntar in i det sista med att välja vilken av entreprenörerna denne skall
samarbeta med.

4.1.1 Organisationsstruktur
ABB Contracting har en hierarkisk organisation och har delats upp i tre
enheter; service, kyla samt entreprenad. Arbetet sker enbart i projektform
inom respektive enhet, vilket gör att olika projektorganisationer bildas vid
varje nytt projekt. Vårt fall är ett projekt inom entreprenadverksamheten.

Figur 4.2; ABB Contractings organisationsstruktur
Källa; Utdelat material från fallföretaget

Regionchef

Verktyg/instrument

TeknikIT

Personal

Försäljning Kalkyl

Kvalitet/Miljö Ekonomi

KylaService Entreprenad

Projektassistans Avtalsservice

Tele Data Löpande service

Säkerhet Teknisk förvaltn.

Tekn. ansvarig

Certifierad
arbetsledare

nord

Certifierad
arbetsledare

syd

Projektassistans Klimatinstallation

Elininstallation



Kritiska faktorer i projektets tidiga faser

45

4.1.2 Typ av projekt
ABB Contractings huvudsakliga verksamhet är entreprenadprojekt. Det kan
dels innebära så kallade generalentreprenadprojekt, där kunden själv bygger upp
projektet med dess olika entreprenörer och leverantörer. ABB Contracting är i
dessa projekt endast en av flera, av kunden hopsatta, entreprenörer. Ett
entreprenadprojekt kan även innebära ett totalentreprenadprojekt, där ABB
Contracting tar totalansvar för installation inklusive finansiering, projektering
och underhåll. I dessa projekt kan inte ABB Contracting skylla förseningar
och liknande problem på sina underentreprenörer och underleverantörer,
eftersom kunden ser ABB Contracting som enda part med ansvar för övriga
aktörer.

Till stora projekt hör projekt med en omsättning på mer än fem miljoner
kronor, mellanstora projekt har en omsättning på mellan två till fem miljoner
kronor och små projekt mindre än två miljoner kronor. ABB Contracting
anser sig vara mest konkurrenskraftiga vid projekt kring tio miljoner kronor,
då de tror att de kan ses som för dyra och trögrörliga för mindre projekt.
Generellt kan de projekt som företaget arbetar med ses vara av liknande
karaktär vad gäller installationsaktiviteterna och arbetsupplägget, där både
projektledaren och kunden vet vad de vill ha och hur det ska genomföras.
Vidare karakteriseras projekten av låga marginaler p.g.a. den höga
konkurrensen inom branschen. Kunden erbjuds ett fast pris som inte kan
anpassas efter oförutsedda kostnader under projektets gång, vilket gör att de
redan låga marginalerna kan bli än lägre om något problem skulle uppstå.
Slutligen kan ett entreprenadprojekt av denna typ karakteriseras enligt
följande;

”Jobbet är som skruv och mutter, det är icke-glamoröst och lätt att ta på.”
(Projektledare Lars)

4.1.3 Häktetprojektet
I vårt fall inom ABB Contracting diskuterade vi med projektledarna Lars och
Bengt samt med avdelningschefen Per kring en klimatinstallation för en
komplicerad kund. Installationen var ett av ABB Contractings större
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totalentreprenadprojekt, vilket innebar ett totalansvar för projektet. Det som
kan ses som speciellt med uppdraget var de extra höga kraven på säkerhet från
kundens sida.

4.1.3.1 Projektfakta
Den totala projektorganisationen bestod av totalt 55 medarbetare, varav 10
man från ABB Contracting och resterande från underentreprenörer. Inom
ABB Contracting bildades en projektgrupp bestående av en projektledare, en
arbetsledare, en lagbas samt montörer. Gruppen inkluderade bl.a. ett antal
medarbetare som ”brukar” jobba tillsammans.

”Jag och Peter jobbar alltid ihop, med oss har vi tre montörer. Peter var min
chef när jag började som montör och nu när jag är projektledare föll det sig
naturligt att fortsätta jobba ihop. Vi har jobbat så pass länge ihop att vi
känner varandra utan och innan.”

 (Projektledare Lars)

Skälet till detta är att det finns en grundidé inom företaget att projektgruppen
måste vara …

”Ett gäng där man vet sina roller och vet vad man ska göra. Ett lag kan man
säga!”

(Projektledare Lars)

… för att projektarbetet skall vara effektivt och samtidigt uppnå kvalitet. Då
projektet var en totalentreprenad bildades även en projektgrupp bestående av
projektledaren samt en person från varje underentreprenör.

Projektets intressenter var, förutom kunden, olika underentreprenörer samt
underleverantörer till ABB Contracting. Kunden påverkade projektet främst
genom att ha specifika krav på säkerhet vad gäller insyn i deras verksamhet
under projektarbetets gång, och då kunden hade en klar bild av hur projektet
skulle genomföras på lämpligast sätt ställdes höga krav på arbetet. Enligt Lars
var det således viktigare än vanligt att redan i startskedet klara upp vilka som
var kundens mål med och krav på projektet.
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”Vi kunde inte köra vårt ‘race’ som vi brukar.”
(Projektledare Lars)

Det faktum att det var en totalentreprenad medförde även att ABB
Contracting hade rollen som förmedlare och samordnare av dessa krav med
övriga aktörer inom projektet.

”En totalentreprenad kräver mer energi och tid under startfasen då det är fler
aktiviteter och aktörer som skall samordnas.”

(Projektledare Lars)

Den positiva effekten av att det var en totalentreprenad var, enligt
projektledaren Lars, att företaget hade möjligheten att ha en direkt
kommunikation och direkt kunna förhandla med underentreprenörerna och
underleverantörerna, vilket inte hade varit möjligt i en generalentreprenad.

4.1.3.2 Arbetet under projektet
Nästan en månad lades på starten, vilket projektledaren Lars anser vara
normalt för denna typ av projekt. (I startfasen inkluderade denne även
upphandlingsfas, dvs. förhandlings- och offertarbete). Han menar dock att
behovet av tid till startfasen kan variera beroende på hur pass mycket kunskap
projektledaren har inom området.

I initialskedet av projektet var det försäljningsavdelningen tillsammans med
kalkyleringsavdelningen som hade det främsta ansvaret kopplat till själva
förhandlings- och offertarbetet. Skälet till detta var att de redan låga
marginalerna blir ännu lägre vid felkalkyleringar, vilket ibland kan leda till
förlustprojekt. Enligt projektledare Lars uppkommer denna typ av problem
oftast som ett resultat av oerfarna bedömare och montörer. För att minska
risken för felbedömningar menar denne att det är viktigt att göra
klargöranden, förtydliganden och skriva upp reservationer och undantag på ett
tydligt sätt, helst i ett eget dokument. Under det aktuella projektet var
projektledaren noga med dessa klargöranden. Det användes ingen
dokumenterad riskanalys under förarbetet då kalkylen och de olika
dokumenten ansågs fylla dennas plats.
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När offertarbetet efter en rad turer var klart skedde ett överlämnande från
försäljnings- och kalkylavdelningen till projektledaren. Överlämnandefasen
innebar, enligt projektledare Lars, ett krav på en bra relation och löpande
dialog mellan säljorganisation och produktion. I det här fallet gick
överlämnandet relativt problemfritt då projektledaren och försäljaren satte sig
ned, gick igenom alla krav från kunden och gjorde en dokumenterad
överlämning.

Ett ytterligare skäl var, enligt projektledaren Lars, att de båda avdelningarna
satt så pass nära varandra, vilket medförde att de flesta oklarheter klarades
upp genom de informella informationsvägarna. En ytterligare åtgärd om att
låta säljaren medverka en bit in i projektarbetet har diskuterats inom företaget.
Enligt respondenterna är detta idag dock inte alltid möjligt p.g.a. resursbrist.

När överlämnandet var avklarat var det dags att planera upp och tillsätta
resurser. Då projektet var så pass stort och p.g.a. den komplicerade kunden
tog projektledaren hjälp av en konsult som var expert inom byggbranschen
för att lägga upp tidsplanen. Detta hör dock, enligt denne, inte till
vanligheterna i denna typ av projekt. Att tillsätta resurser var inte lika svårt då
projektledaren redan visste vilka personer som skulle utgöra kärnan av
projektet, dvs. de medarbetare som denne har för vana att arbeta med i
tidigare projekt. Projektledaren Lars är av den meningen att resurserna
generellt inte utgör ett betydande problem inom entreprenadprojekt.

”Antingen hyrs det in externt eller så jobbas det lite hårdare ett tag eller så
finns det lite slack på andra håll i organisationen som kan utnyttjas.”

(Projektledare Lars)

Projektledare Bengt menar dock att resursspridningen generellt går informellt
till, vilket denne anser kan skapa problem för resursfördelningen inom hela
företaget.
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”Jag brukar tala om för de andra projektledarna om det finns några procent
över från mina killar”

(Projektledare Bengt)

För att underlätta detta problem försöker man få projektledarna att inse vikten
av att använda det tillgängliga resursfördelningssystem inom företaget.
Systemet innebär att säljaren tar kontakt med produktionschefen, vilken kollar
upp vilka resurser som finns att tillgå. Det finns även en resursansvarig som
ansvarar för att flytta personal mellan projekt. I Häktetprojektet skickarde
projektledaren en rapport till den resursansvarige en gång i månaden och
förmedlade hur många personer projektet upptog, vilka personer det var, hur
länge dessa skulle vara låsta i projektet samt vilka framtida behov denne hade
av resurser.

Efter resursfördelningen hölls ett möte mellan kund och projektledare för att
specificera vad projektet skulle mynna ut i. Projektledare Lars menar att det
var just i detta skede som projektledaren hade störst möjlighet att hämta in all
tillgänglig information från kunden och anpassa projektarbetet efter detta.
Misslyckas projektledaren med att hämta in viktig information i detta
förberedande skede beror det oftast, enligt denne, på tidsbrist eller på en dålig
kundrelation. Det kan t.ex. handla om bristande information vad gäller
kundens egna kunders krav, vilka i högsta grad påverkar projektets planering. I
det aktuella projektet uppkom problem som en följd av slarv i detta skede,
vilket diskuteras mer nedan.

För att starta igång själva projektarbetet hade sedan projektgruppen ett
startmöte där projektet gicks igenom in i minsta detalj med projektgruppen.
Ett problem här var det faktum att projektledaren visste att montörerna skulle
komma och gå under projektets gång. Hur skulle man göra med de som kom
in efter startmötet och således gick miste om en mängd viktigt information?
Skulle man upprepa informationen varje gång en ny montör kom med i
projektet? Informationen fanns tillgänglig under projektets gång, vilket enligt
Lars gjorde att problemet snarare låg i ointresset bland medarbetarna av att
söka upp den.
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”Jag brukar lösa problematiken med informationsspridningen genom att ha
startmötet en liten bit in i projektet då kärngruppen är tillsatt, sedan har jag
löpande kontakt med han som är arbetsledare så får han informera de som
kommer in efter. Givetvis åker jag även själv ut till byggarbetsplatserna lite då
och då för att kolla hur det går för grabbarna.”

(Projektledare Lars)

Vidare startades själva projektarbetet parallellt med startfasen för att spara in
tid. Enligt avdelningschefen Per beror stressen med att komma igång med
projektet på trenden mot att byggprojekten blir alltmer tidspressade.
Tidspressen medförde att alla faser krympte tidsmässigt under projektet. Då
tiden under startfasen begränsats var man, enligt denne, tvungen att prioritera
bort vissa förberedande aktiviteter till fördel för senare aktiviteter, vilket kom
att påverkar projektarbetet negativt i de kommande faserna. Enligt
respondenterna var det viktigast att komma igång med projektet och
projektledaren var medveten om att de flesta problem som uppstod under
projektet skulle gå att lösa allt eftersom de uppkom. Enligt projektledare
Bengt ligger dock tidspressen under startfasen ofta som grund för de problem
som uppstår med koppling till tidsplaneringen etc., då ett nytt projekt ofta
startas redan under den sista veckan av det tidigare. Enligt denne skulle
arbetet under startfasen ha underlättats i det aktuella fallet om projektledaren
hade hunnit fundera igenom vad som gick bra och mindre bra under det
gångna projektet och lära sig av erfarenheter från detta. Utfallet av krocken
mellan olika projekt blir att man …

”Uppfinner hjulet mer än en gång”
(Projektledare Bengt)

… dvs. att projektledaren lätt gör om samma misstag flera gånger då
möjligheten att lära sig från egna och andras misstag är begränsad.

För att hela tiden uppdatera sig om information kring projektet bestämdes att
ett byggmöte skulle hållas en gång i veckan med kunden där tidsplan och
frågor togs upp och där avvikelserapporter dokumenterades. För att
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underlätta sitt arbete använde sig projektledaren av en checklista som han fått
i sin hand på en kurs.

”Det finns inte någon rutin för att använda sig av en speciell checklista, utan
det är snarare upp till varje projektledare att hitta sin egen variant.”

(Projektledare Lars)

Alla av företagets projektledare använder sig av någon typ av checklista, men
enligt respondenterna finns ingen, och det bör enligt dessa heller inte finnas,
någon standardiserad variant då;

”Alla projektledare är inte stöpta i samma form.”
(Projektledare Bengt)

Det fanns dock en del formella rutiner kring hur projektarbetet skulle läggas
upp. Dessa bestod av vissa certifieringar som projektledaren måste följa enligt
kvalitetsstandarden ISO 9001. Tanken är att certifieringarna tillsammans med
företagets policys skall vara viktiga steg i arbetsprocessen då de för in ett
gemensamt sätt att arbeta för hela organisationen. Ett exempel som nämndes
var den kravspecifikation som upprättades mellan projektledaren och kunden i
startfasen, vilken medförde att projektledaren kunde försäkra sig mot
beroendet av underentreprenörer m.fl. Kravspecifikationen innehöll
skyldigheter och ansvarsområden som kunden sedan fick godkänna. Genom
kravspecifikationen kunde sedan denne skydda sig från både nya krav från
kunden och förseningar från underentreprenörernas sida. För att ytterligare
skydda sig mot beroendet av underleverantörerna och underentreprenörerna
använder sig företaget av välformulerade centrala ramavtal med s.k.
”Prioritetsleverantörer”. Med dessa har företaget en långsiktig och bra
relation, vilket innebär att de vet varandras arbetsrutiner och sätt att tänka.

Även vissa gemensamma föreskrifter som används inom hela branschen gicks
igenom under projektets gång.  Det fanns dock inga strängare krav på att följa
dessa formella rutiner till punkt och pricka under projektet, vilket gjorde att
projektledarrollen upplevdes som relativt fri.
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Det dröjde inte länge förrän det första problemet dök upp i projektet. Detta
problem hade, enligt projektledare Lars, kunnat förebyggas i startfasen.
Problemet bestod i att montörerna inte fick använda sin bygghiss längs
fasaden på en av kundens byggnader. Skälet var att kunden inte ville att
montörerna skulle ha insyn i byggandes lokaler, då kravet på säkerhet är stort
inom kundens verksamhet. Denna information hade inte framgått klart i
kommunikationen mellan kund och försäljare. Säljaren förstod det som att
kunden accepterade användningen av hissen, vilket senare visade sig vara fel.
Problemet är av mardrömskaraktär för en projektledare då det saknades
tankar kring en alternativ lösning. ABB Contracting lyckades dock lösa
problemet genom att istället montera upp en tillfällig bro mellan den aktuella
byggnaden och en annan byggnad med användbar hiss.

”Idén med lösningen på problemet kom upp mest av en slump, genom att jag
bara på skämt slängde ur mig att; Vi får väl slänga upp en bro. Sedan började
vi diskutera det seriöst och kom på att det inte var en så dum idé. ”

(Projektledare Lars)

Ett ytterligare problem, som enligt Lars, ofta uppkommer i denna typ av
projekt, var att projektets resultat var så pass beroende av att alla
underentreprenörer och underleverantörer höll sina respektive tidsplaner.
Genom att under hela projektets gång trycka på, och förklara vikten av, att alla
håller tidsplanen lyckades ändå projektledaren klara av att få med sig alla
parter i arbetet. Den stränga tidsplanen (tidsplanen fick inte glida mer än två
dagar) ansågs vara den främsta anledningen till att projektet lyckades så bra.

”Det viktigaste av allt, för en projektledare, är att ha respekt för tidsplanen.
Har man det och samtidigt lyckas förkovra den hos sina medarbetare, som jag
gjorde i det här projektet, blir det ett lyckat projekt.”

(Projektledare Lars)

Att det fanns ett stort behov av samordning och kontroll av alla inblandade
aktörer menar projektledaren Lars medförde att dennes egenskaper och
möjlighet att styra övriga aktörer till stor del påverkade projektets resultat.
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”Det går inte att vara ”bussiga Vicke” i de här sammanhangen. Många
gånger är det som ramsan; Katten på råttan, råttan på repet…”

(Projektledare Lars)

I det aktuella projektet blev detta koordineringsarbete projektledarens
viktigaste uppgift. Arbetet bestod i att medverka vid alla möten kopplade till
projektet, se till att allt material fanns tillgängligt för montörerna, tillföra
resurser till projektet samt se till att tidsplanen hölls. I övrigt behövde denne
inte bry sig så mycket om arbetet ute på plats, då montörerna skötte sig själva.

En viktig anledning till att projektet i slutändan lyckades så pass bra menar
Lars var att, förutom det startmöte som hölls i startfasen, all information
upprepades flera gånger till montörerna för att se att de verkligen förstått.
Informationsspridningen är annars, enligt respondenten, en vanlig kritisk
faktor under denna typ av projektarbete. Trots tidspress genomfördes
projektet på bästa sätt vilket resulterade i ett relativt lyckat projekt och en nöjd
kund. Ett lyckat projekt innebar i detta fall, från ABB Contractings sida, en
klimatinstallation som inte blev mycket dyrare än planerat, och från kundens
sida, en klimatinstallation som var klar i utsatt tid.

4.2 Leveransprojekt i TietoEnator Processing &
Network Support

Vårt andra fallföretag är ett affärsområde inom TietoEnators koncern.
TietoEnator (P&NS) finns över hela Norden och har en omsättning på 950
MSEK. Affärsområdet har 1750 medarbetare, vilka är specialiserade på drift-
och supporttjänster. 200 av dessa medarbetare är konsulter, vilka anlitas som
rådgivare inom områdena integration, teknik, IT-organisation och
infrastruktur. Bolagets kunder finns bl.a. hos kommuner, landsting samt
företag inom handel, distribution och resebranschen. Mätt i antal kunder och
applikationer är TietoEnator P&NS en av Sveriges största drift- och
supportenheter. Verksamheten består i att hjälpa kunder med drift och
övervakning av system, support och användarstöd, lagring, back up samt
utdataproduktion i alla former. De erbjuder även funktionsoutsourcing, vilket
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innebär drift av verksamheter, ibland hela avdelningar, ute hos kunden, vilket
också kan inkludera övertagande av personal.

Affärsområdets vision går ut på:

”Att bli ledande i Norden på verksamhetsutvecklande drift- och
supportåtagande.”

(www.tietoenator.se)

4.2.1 Organisationsstruktur
TietoEnator P&NS är en del av TietoEnator Stockholm, vilka har, precis som
ABB Contracting, en hierarkisk organisation. Arbetet inom TietoEnator
P&NS sker främst i projektform, men det finns även en vanlig
linjeverksamhet. I bolaget ingår bl.a. de två enheterna Customer Solution
Sverige (CSS) och Centralized Operation Support (COS). CSS ansvarar för
den kundnära verksamheten och inom COS driver man system och ger
support till infrastruktur för CSS kunder. COS kan liknas vid en produktions
apparat, dvs. fabriken. Operations Support är en del av CSS som ansvarar för
projektledning inom TietoEnator P&NS vilket innebär att starta upp projekt
inom P&NS som syftar till driftövertagande, outsourcing och samordning av
olika delar. Medlemmarna i projektgrupperna plockas oftast från COS.
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Figur 4.3; TietoEntors organisationsstruktur på koncernnivå
Källa; Utdelat material från fallföretaget

4.2.2 Typ av projekt
TietoEnator P&NS arbetar med leveransprojekt där bolaget erbjuder sina
kunder driftansvar och support. Detta innebär att de övertar hela ansvaret för
driften av servrar etc. Projekten är relativt tekniskt komplicerade men ändå av
liknande karaktär. Kunskapen för denna typ av projekt är vidare relativt stor
inom bolaget varför det inte krävs så mycket förkunskaper av de anställda
innan ett nytt projekt startar.

4.2.3 Samhällsprojektet
I vårt fall i TietoEnator P&NS diskuterade vi med projektledare Hans och
Erik samt medarbetaren Kent kring ett av de största projekten som
genomförts inom företaget. Projektet innebar ett helövertagande av driften av
kundens servrar, support till dessa, samt en helpdeskverksamhet. Det kan
vidare ses som av komplicerad karaktär då det inkluderade ett övertagande av
kunden från en av TietoEnator P&NSs främsta konkurrenter. För att
projektet skulle kunna genomföras krävdes en betydande mängd information
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från konkurrenten, vilket även innebar ett behov av ett samarbete mellan de
båda parterna.

Projektfakta
Då projektet var så pass viktigt och komplicerat krävdes en mängd resurser
från TietoEnator P&NS olika enheter och sammanlagt ingick som mest
omkring 100 personer. Projektet var indelat i tre underprojekt; drift, kundstöd
samt systemförvaltning. Dessa var i sin tur indelade i smågrupper som
ansvarade för varsin liten del av projektet. Det fanns en projektledare för hela
projektet och förutom denne hade varje undergrupp sin egen projektledare
och en ansvarig person (dock inte med samma tunga ansvar som
huvudprojektledarna).

”Redan tidigt i projektet fanns nyckelpersoner med rätt kunskap om kund,
applikationer och teknisk miljö.”

(Medarbetare Kent)

Större delen av de löpande besluten kunde fattas av personerna i
smågrupperna, vilka därmed inte påverkas alltför mycket av projektets
hierarkiska struktur. Enligt en respondent existerade det även en bra relation
mellan medarbetarna och cheferna vilket gjorde att medarbetarna upplevde att
det togs hänsyn till deras förslag.

Vidare fanns det en extern och en intern styrgrupp för projektet. Den externa
bestod av ledande personer från både TietoEnator P&NS och kunden.
Gruppen var till för att kunden skulle vara involverad genom hela projektet.
Det var här den övergripande informationen inom projektet spreds,
övergripande frågor diskuterades och tunga beslut togs. Den interna
styrgruppen bestod av de linjechefer vars anställda var involverade i projektet.
Gruppen hade till uppgift att säkra resurserna och diskutera de interna
problemen som t.ex. tilldelning av befintliga resurser och tekniska problem.
Huvudprojektledaren hade uppgiften att kontinuerligt rapportera till båda
dessa grupper.
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Projektets intressenter var först och främst kunden. När projektet skulle
startas var det en del personer inom kundens organisation som var emot bytet
till en ny leverantör. De hade jobbat med den förra leverantören under en lång
tid och tyckte att det fungerade bra. Den mest kritiska av projektets
intressenter var dock, som ovan nämnts, kundens förra leverantör, vilken
komplicerade arbetet under hela projektet. En av respondenterna förklarade
leverantörens motstridiga beteende med att de var ett chockartat besked för
dem att de förlorade denna kund.

”Att förlora denna, för dem, viktiga kund var inte något de hade räknat med.”
(Projektledare Hans)

Arbetet under projektet
Samhällsprojektet följde företagets projektmodell PPS. Modellen togs fram för
15-20 år sedan och har sedan löpande uppdaterats och ändrats allteftersom att
erfarenheterna ökat inom området. Projektledaren menade även att modellen
till viss del anpassas efter vilken typ av projekt det handlar om. ”Den följs
med förnuft,” dvs. den är inte särskilt styrande.

”Problemen ligger i att modellen inte alltid följs helt till punkt och pricka. Följs
den, går det inte fel. Vi har ett bra instrument, det är bara att lära sig att
använda det. TietoEnator P&NS har alltid mer att lära och kan alltid bli
mer projektvana.”

(Projektledare Hans)

Att projektmodellen inte är styrande är dock ett faktum som inte alla de
tillfrågade höll med om.

”Modellen underlättar arbetet, men ibland skulle man vilja hoppa över vissa
aktiviteter som känns onödiga.”

(Projektledare Erik)

Då Samhällsprojektet följde PPS-modellen inleddes projektet med en offert.
Denna aktivitet tog i det aktuella fallet väldigt lång tid, uppemot sex månader,
och innehöll en projektdefinition dvs. en grov aktivitetsuppdelning,
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identifiering av resursåtgång, tidsåtgång etc. Efter offertarbetet skrevs ett avtal
mellan TietoEnator P&NS och kund. Avtalet innehöll ett projektdirektiv som
inkluderade projektets mål, omfattning, ramar, ekonomi samt fokus (Tid,
kvalitet eller resurser). I det aktuella fallet bestämdes det att fokus skulle ligga
på kvalitet, vilket enligt projektledaren Hans är det vanligaste inom denna typ
av leveransprojekt. Ett problem som uppkom i denna aktivitet var svårigheten
med att sätta mål. Det var svårt att uppskatta tidsåtgång och kostnader i ett så
pass stort projekt med så många olika aktiviteter.

När projektet var i hamn skedde ett överlämnande från försäljning till
huvudprojektledaren. Nu var det upp till denne att arbeta fram en
aktivitetsplan, tidsplan, riskanalys, resursplanering, bemanningsplan,
informationsstrukturen, lägga upp beslutspunkter samt en
informationsstruktur för intressenter. Då projektet var av så pass stor vikt för
TietoEnator P&NS var det prioriterat av ledningen. Det var således inte svårt
att få resurser till projektet, även om detta resulterade i att andra projekt inom
företaget fick stå tillbaka. Skälet till detta var att vissa av de övriga
leveransprojekten behövde samma typ av kompetens som Samhällsprojektet.
Enligt projektledaren Erik är behovet av specialistkompetens stort i ett
leveransprojekt av denna tekniskt komplicerade karaktär. Problem
uppkommer även då personer med en viss typ av kompetens efterfrågas extra
mycket under en period. För att underlätta detta beroende har man inom
TietoEnator P&NS prioriterat medarbetare med bred kompetens.

”Går det inte att få loss den specifika kompetensen får vi i värsta fall lösa det
genom att tillsätta en individ, som får en person med den efterfrågade
kompetensen som bollplank, så brukar det lösa sig.”

(Medarbetare Kent)

Resursfördelningen var dock, som sagt, inget problem i Samhällsprojektet.
Alla ville delta i projektet trots att det krävde hårt arbete, vilket enligt en
respondent kan ses som ett resultat av att det talades mycket om projektet
redan innan det startades upp, att det var en ny och stor kund, och att det var
av så pass stor vikt för företaget.
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”Projektet motiverade sig själv kan man säga, det fanns en inre glädje att jobba
med detta.”

(Projektledare Hans)

För att underlätta förberedelsearbetet tog huvudprojektledaren hjälp av
informella källor för att få tillgång till tidigare erfarenheter inom
projektarbetet. Enligt Erik finns det en tanke kring att ha ett system för denna
erfarenhetsspridning, men denne var inte säker på om det startat ännu.

För att hinna med projektets alla delar startades själva arbetet upp innan
startfasen var avklarad. Detta ansågs vara nödvändigt då alla startaktiviteterna
krävde en lång startfas i relation till det övriga projektet. Detta medförde även
att många av de efterföljande faserna kom att överlappa varandra. Enligt
projektledaren Erik är målet i de mindre projekten inom företaget snarare att
”köra igång snabbt efter grov analys”. Detta var dock inte möjligt i ett projekt av
denna storlek.

Ett problem som uppkom redan i startfasen var svårigheten att få med sig
kundens alla parter i leverantörsbytet. Projektledarna insåg att det var viktigt
att skapa en god relation redan från start. För att skapa denna relation
sammankallades kundens mest tongivande användare till ett möte.
Projektledarna ansåg att det var bättre att de fick säga sin åsikt och att de
kunde ha en dialog än att missnöjet skulle ske i det tysta. Efter mötet tillsattes
även en referensgrupp bestående av dessa nyckelanvändare som fick komma
med synpunkter längs projektarbetets gång. Med tiden ledde detta till att
lojaliteten i hög grad flyttades från den gamla leverantören till TietoEnator
P&NS.

Ett annat problem som gjorde sig påmint under hela projektets gång var
svårigheten att få tillgänglig information från kundens tidigare leverantör.
Dessa var missnöjda med leverantörsskiftet och var ovilliga att underlätta
TietoEnator P&NSs arbete. Enligt en av respondenterna kunde en tydlig
stridsvilja märkas hos konkurrenten under hela projektet.
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”Många gånger var det fikonspråk som talades.”
(Medarbetare Kent)

Det fanns dock ett behov från TietoEnator P&NSs sida att få fram tydlig och
konkret information kring tekniska lösningar etc. i startskedet. De
medverkande upplevde dock att kommunikationen blev bättre med tiden.

För att underlätta kommunikationen fanns en lista med namn inom den
tidigare leverantörens organisation som TietoEnator P&NS kunde vända sig
till med frågor. Det var dock viktigt att inte ringa till fel person i dessa lägen
då det upplevdes som störande av det andra företaget. Trots detta hände det
främst i startskedet att någon ringde fel. De stora frågorna gick främst genom
huvudprojektledaren (Se de hela pilarna i figur 4.4). Enbart specifik teknisk
information kunde förmedlas från medarbetare till medarbetare inom
respektive företag (Se streckade pilar i figur 4.4). Detta medförde att
informationen ofta gick från medarbetaren till projektledaren, vilken i sin tur
talade med sin chef, vilken förmedlade till kunden.

Figur 4.4; Informationsstruktur inom leverantörsprojekt

Projektet var rakt igenom relativt mötesintensivt, men enligt en respondent
var detta nödvändigt för att kunna samordna projektets alla delaktiviteter.
Enligt en av medarbetarna var det ibland svårt att få tag i tillgänglig
information internt, då alla inte kom åt information på den offentliga servern.

Trots den noggranna riskanalysen i startfasen missade man att ta hänsyn till en
betydande risk; personalbortfall. En person med en i startfasen nödvändig
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specialistkompetens lade sin semester så att denne kunde vara med i denna
fas. Problemet var att projektet kom, på kundens begäran, igång senare än
beräknat vilket gjorde att när personen ifråga behövdes inföll dennes
semester.

”Personen hade planerat att åka MC till Nepal och gav sig iväg som han
planerat. Som tur var var det för varmt i Indien vilket gjorde att kan kom hem
igen och kunde vara med i projektet.”

(Projektledare Hans)

Det var svårt att se risker som dessa redan i startfasen och de inblandade valde
att lösa dessa problem allt eftersom.

”I början görs en grov analys och utifrån den utformas en plan, sedan löser man
problemen allteftersom de uppstår.”

(Medarbetare Kent)

En ytterligare risk som inte noterats i startfasen var att vissa datamängder på
kassetter var tvungna att flyttas från södra Sverige till Stockholm. För att
säkerställa denna flytt var de tvungna att först göra provflyttar, vilket tog tid.
Efter tidspressat arbete ordande det sig dock.

Förutom de ovan diskuterade problemen gick projektarbetet relativt
smärtfritt. Enligt projektledaren Hans kan detta förklaras av den ovan nämnda
prioriteringen av resurser etc. Projektet upplevs av medarbetarna och kunden
som lyckat trots vissa missöden i början. Med ett lyckat projekt menas i detta
fall ett driftsövertagande som blev klart i tid och som endast blev marginellt
dyrare än planerat.

4.3 Utvecklingsprojekt i Sigma Design &
Development

Vårt tredje fallföretag, Sigma Design & Development (SiDD), är ett av
Sigmakoncernens bolag. Bolaget bildades 1986 under namnet Sapia
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Mekatronik AB och var då ett dotterbolag till Sapia AB. Idag har SiDD 90
medarbetare och dess verksamhet går ut på att systemera och utveckla
produkter för Skandinaviens industri. SiDD profilerar sin kompetens mot
marknaden genom tjänsteområdena: mekatronik, programvara, elektronik,
datakommunikation, industriella system, medicinsk teknik, kvalitetssäkring,
projektledning samt produktifiering. Dessa tjänsteområden överlappar även
varandra.

SiDDs vision är att:
”Genom att fokusera på lösningar för interaktion, innovation och integration
stärker SiDD kundernas konkurrenskraft och varumärken”

(www.dd.sigma.se)

4.3.1 Organisationsstruktur
Sigma AB, dvs. hela koncernen, består av tre affärsområden; e-solution;
embedded solution; samt engineering solution. Vårt fallföretag, SiDD, tillhör
embedded solutions och själva bolaget har en väldigt platt, krattliknande
organisation enligt figur 4.5. Arbetet sker enbart i projektform och projekten
besätts av personal från alla tre affärsområdena i koncernen samt från olika
sektionschefer inom SiDD. Konsulterna turas vidare om att inta rollen som
projektledare för olika projekt. Vem som bestämmer i projektet bestäms även
specifikt för varje projekt.

Figur 4.5; SiDDs organisationsstruktur
Källa; Utdelat material från fallföretaget
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4.3.2 Typ av projekt
SiDD arbetar främst med produktutvecklingsprojekt, vilka innefattar allt ifrån
olika typer av delprojekt till helhetsansvar från idé till färdig produkt. Det
arbete som SiDD genomför har allt som oftast inte gjorts tidigare. Enligt en
respondent kan projekten generellt ses som oerhört tekniskt komplexa och
kunden kommer till SiDD då dessa saknar kunskap inom området. I dessa fall
fungerar SiDD som kundens utvecklingsavdelning. Målet med ett
utvecklingsprojekt av denna karaktär beskrivs även av SiDD som en snabb
framställning av en prototyp för kunden. P.g.a. den höga komplexiteten vet
oftast inte kunden själv exakt vad denne vill ha och vad som är möjligt. Enligt
en av respondenterna medför komplexiteten att det är väldigt svårt att beräkna
totalkostnaden för projektet redan i startfasen, vilket gjort att SiDD oftast
arbetar i sina projekt på löpande räkning.

”Att utgå från ett fast pris skulle leda till groteska riskpåslag som kunden
aldrig skulle vara beredd att betala.”

(Projektledare Claes)

Komplexiteten medför vidare att då kunden inte vet vad denne vill ha i
startfasen måste företaget överträffa dennes initiala förväntningar på projektet,
då dessa utvecklas under arbetets gång.

4.3.3 Det medicintekniska projektet
I vårt fall inom SiDD diskuterade vi med projektledaren Claes, medarbetaren
Rickard, samt med två ytterligare projektledare inom företaget, Karl och
Mikael. Fallet gällde en utveckling av en medicinteknisk utrustning för att
analysera utandningsluften. Projektet startades i slutet av 1998 och hade vid
tidpunkten för våra intervjuer precis avslutats. Kunden saknade i det aktuella
fallet en egen utvecklingsavdelning vilken istället fick utgöras av en del av
SiDDs organisation.

Projektfakta
Kundens svårighet att i detalj beskriva hur de ville att produkten skulle se ut,
vilken funktion den skulle ha etc., medförde att SiDD hade den största
kunskapen inom området och visste vad som gick att göra respektive inte göra
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i ett projekt som detta. Det var alltifrån två till tolv personer (siffran varierar
något eftersom individer går in och ur projektet löpande) som arbetade i
projektet. Samtliga var från SiDD. Ett projekt av denna storlek anses vara ett
relativt stort hos SiDD då man följer teorin om att;

”Det är inte bra att ha alla ägg i samma korg.”
(Projektledare Claes)

Projektet bestod av fyra delprojekt där indelningen skett efter teknikens
funktioner. Vidare hade projektet en projektledare som inte lade sig i
medarbetarnas arbete så mycket utan hade snarare rollen som ”bollplank” och
koordinator. Slutligen tillkom i projektet en styrgrupp som bestod av
ledningsgruppen från SiDD och representanter från kunden. Gruppen tog de
tyngre besluten vad gällde större summor pengar, tog hand om reklamationer
och eventuella tvister med leverantörer, samt såg till hela företagets intresse vid
frågor gällande projektet.

De mest betydande intressenterna under projektet var kunden, kundens
kunder och myndigheterna. Kundens kunder ingick i en s.k. referensgrupp
som fick vara med och uttrycka sin åsikt längs projektets gång. Myndigheterna
hade intresse av att den produkt som SiDD utvecklade följde alla de
myndighetskrav som fanns för säkerhet. Förutom dessa fanns en rad
leverantörer av teknisk utrustning, vilka dock hade en relativt liten påverkan
på projektet. Skälet till detta är, enligt de tillfrågade, att det finns så pass
många leverantörer att det oftast inte blir något beroendeförhållande för
SiDDs del

Arbetet under projektet
Under projektet följde projektledaren det kvalitetssystem som SiDD anpassat
enligt ISO 9001. I systemet finns information om bl.a. vilka faser ett projekt
skall gå igenom och vilka aktiviteter som skall ingå i dessa, samt
ansvarsområden. Ur systemet valdes vissa aktiviteter ut i samråd med kunden
och anpassades efter projektet. I det aktuella projektet valde man att gå
igenom en Idéfas, Projektdefinition, Utvecklingsfas samt en
Produktifieringsfas. (Med produktifiering menas en anpassning av den klara
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prototypen till en löpande produktion.) För att underlätta struktureringen av
utvecklingsarbetet användes den utvecklingsmodell som används i samtliga
projekt inom företaget. Utvecklingsmodellen går under namnet ”V-modellen”
och används för att projektledaren skall kunna säkerställa att varje aktivitet
utförs på lämpligt sätt.

”Poängen är att man skall tänka efter ordentligt innan man utför själva
aktiviteten, samt att efteråt verifiera att aktiviteten utförs med gott resultat.
Genom detta förfarande säkerställs kontinuerligt att projektet styrs åt rätt håll
och att idéerna verkligen fungerar i praktiken.”

(SiDDs intranet)

Enligt Mikael, en ytterligare projektledare inom företaget, upplevs
utvecklingsmodellen som något stel och bör endast ses som ett ramverk för
projektet.

När projektet startades skedde ett överlämnande från sektionschefen, vilken
förhandlat med kunden, till en mindre projektgrupp bestående av
projektledaren och två seniorkonsulter, dvs. två personer med lite längre
erfarenhet. Det är viktigt, enligt projektledare Mikael, att det finns rätt
kompetens i detta skede. I det aktuella projektet var överlämnandet inget
problem då projektledaren suttit med redan från början och var väl insatt i
arbetet. Projektledare Mikael menar dock att det generellt brukar vara en
relativt kort överlämningsperiod från den person som sålt in projektet till
kund till projektledaren. Den lilla projektgruppen genomförde därefter ett
förprojekt. Detta tog cirka två månader vilket enligt projektledare Claes är
normalt för ett projekt av denna storlek inom SiDD. I förprojektet togs en
projektplan fram bestående av en konceptbeskrivning, en kravspecifikation, en
produktkalkyl, en kvalitetsplan, en tidsplan bestående av en aktivitetslista och
en befattningsplan, samt en riskanalys och en s.k. hazardanalys.
Planeringsarbetet var svårt men ansågs nödvändigt i detta tidiga skede. Skälet
till detta var behovet av att strukturera upp arbetet för att medarbetarna skulle
veta hur arbetet skulle startas upp.
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”Plans are nothing, planning is everything.” En plan vet man att man ändå
måste göra om under projektets gång, men själva planeringsarbetet leder till
djupare insikter som man har nytta av senare. Man måste ändå inse att ingen
människa är komplett, ingen är Gud”

(Projektledare Claes)

Projektledare Mikael menar att det komplicerade planeringsarbetet gör att
även kommunikationen får en lika betydande roll som själva planeringen i
denna typ av projekt.

Kravet på en hazardanalys är en följd av de myndighetskrav som denna typ av
projektarbete måste anpassa sig efter. Analysen går ut på att eliminera alla de
personliga risker som kan kopplas till användandet av produkten. Redan från
början sattes en tydlig kravspecifikation upp mellan SiDD och kunden. Ett
vanligt scenario i denna typ av projekt är, enligt projektledare Mikael, att
kunden vill ha en ytterligare funktion vilket tar längre tid och kostar mer
pengar. Det aktuella projektet skilde sig inte från dessa och då kunden ville
ändra på kravspecifikationen gjordes en ändringsförfrågan, vilket resulterade i
tillägg i kravspecifikationen. Både SiDD och kunden var dock medvetna om
redan från start att den kravspecifikation och den riskanalys som görs under
förprojektet inte kommer att gälla genom hela projektet. Skälet till detta är,
enligt projektledare Claes, att man vet att riskerna utvecklas allt eftersom.
Ändringshanteringen blir därför, enligt denne, en central aktivitet inom
företaget. Att uppfylla kravspecifikationen ses heller inte som slutmålet, snarare
att överträffa denna.

Specifikationerna, planen och analyserna låg sedan som grund för det fortsatta
arbetet i projektet. Enligt projektledare Karl var det viktigt att noggrant
planera upp projektet och inte stressa igenom denna fas, även om man visste
att dessa projekt ofta kräver att man måste göra ändringar längs projektets
gång. Det händer dock relativt ofta att projektledarna inom företaget inte
hinner lägga ned så mycket tid på att definiera vad som skall göras. I det
aktuella projektet togs ingen hjälp från tidigare erfarenheter inom företaget.
Det är vanligt att erfarenhetssökningen prioriteras bort av projektledarna och
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projektledare Claes menar att informationen finns tillgänglig för
medarbetarna, men att problemet ligger i att få väljer att söka upp den. Enligt
projektledare Mikael borde erfarenhetssökningen vara en del av
arbetsmodellen.

Parallellt med förprojektet startades även själva projektarbetet för att få fram
en snabb prototyp. Skälet till detta var att olika delar måste provas på
prototypen för att man skulle kunna veta vilken väg man skulle välja i
projektarbetet. Det handlar, enligt projektledare Karl, om att riskeliminera så
mycket som möjligt genom att välja bort alla dåliga alternativ redan i
startfasen. Projektarbetet påbörjades innan avtal skrivits med kund, då detta
ses som en investering av SiDD.

Det dröjde inte länge förrän det första problemet dök upp. Vid den tiden då
projektet skulle starta var resursutbudet relativt begränsat, och det fanns inte
tillgång till så många erfarna s.k. seniorkonsulter som man hade hoppats på.
Trots att detta vara ett prioriterat och stort projekt som det var viktigt att man
lyckades med flyttades inte resurserna från andra projekt till detta. Skälet till
detta var att SiDD såg till företaget som helhet, dvs. prioriteras vissa projektet
vad gäller resurser blir andra projekt lidande vilket missgynnar företaget i
stort. Då Claes som projektledare var medveten om att det kunde försvinna
resurser under projektets gång valde denne att låta två personer dela på
ansvaret för de viktigaste uppgifterna under projektet. Genom denna
fördelning minskades beroende av vissa nyckelpersoner inom projektet.

För att underlätta resursfördelningen inom företaget träffades ledninen en dag
i veckan för att se till kundens efterfråga och fördela resurser efter detta.
Enligt projektledare Mikael är man dock som projektledare sällan helt nöjd
med sina resurser, då det ofta är många som saknar rätt kompetens för
problemområdet. Ett skäl till detta är, enligt denne, att projektens
komplicerade karaktär innebär att nya idéer och problem dyker upp under
arbetets gång. De nya förutsättningarna innebär nya kompetensbehov, vilka är
svåra att förutse i startskedet. Striden om rätt kompetens kan bl.a. tydas i
följande två citat;
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”Man måste vara stor i käften ibland.”
(Projektledare Mikael)

”Det är först till kvarn som gäller”
(Projektledare Claes)

Under projektets gång var projektledarens roll mest av administrativ karaktär,
men även att alltid ta projektets parti vid problem samt agera lite spindel i
nätet mellan projektmedarbetare, kunder, leverantörer etc. Då de flesta av
medarbetarna visste vad de skulle göra blev projektledarens viktigaste uppgift
att koordinera resurserna. Trots att mycket tid lades ner på att planera och se
till att eliminera så många risker som möjligt i startfasen var det ändå vissa
problem som uppkom under arbetets gång. Ett av problemen berodde på att
den tekniska komplexiteten underskattats i startfasen. Detta ledde i slutändan
till att projektet drog ut på tiden. Följande liknelse beskriver detta förlopp:

”Innan projektet startas ser man ett fält fyllt med stenar. Under förprojektet
kan det vara jobbigt och det tar tid att gräva upp dessa stenar. Görs det inte
kan det bli svårt då man stöter på en sten, som från början ser liten ut men
som när man börjar gräva visar sig vara rejält stor, och som ställer till större
problem än väntat.”

(Medarbetare Rickard)

Ett annat problem som uppkom var att varken projektledaren eller dennes
medarbetare förutsåg problemet med att skaffa en speciell sensor som
behövdes i projektet. Problemet resulterade i att den person som var ansvarig
för beställningen var tvungen att lägga tid, som egentligen skulle läggas på
utvecklingsarbete, på att lösa problemet med leverantören.

Ett tredje problem var något som SiDD omöjligt hade kunnat förutse eller
påverka. Deras kund fick ekonomiska problem varför de var tvungna att lägga
ner projektet under en tid, vilket innebar att enbart två personer av den totala
projektgruppen kunde fortsätta med projektarbetet. Övriga blev omplacerade
till andra projekt. En av de som var kvar var projektledaren, vilken fick gå från
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sina administrativa arbetsuppgifter till att istället börja arbeta praktiskt med
själva utvecklingen. När projektet efter ett par månader återupptogs i sin
helhet medförde detta svårigheter för SiDD att hantera projektets
resursfördelning. De personer som tidigare jobbat i projektet hade involverats
i nya projekt vilket gjorde att hela projektgruppen fick bytas ut mot nya
personer. Detta gjorde att det tog tid att sprida all information och få igång
projektet igen. Även projektledaren Claes påverkades av det avbrutna
projektet. Då denne arbetat praktiskt med utvecklingsarbetet var han den som
hade mest uppdaterad kunskap inom tekniken, vilket gjorde att;

”Det blev lite väl mycket jobb där ett tag då mycket av min tid gick åt till att
svara på de andras frågor om tekniken samtidigt som jag skulle sköta den
omfattande administrationen. ”

 (Projektledare Claes)

Enligt medarbetaren Rickard uppstod även ett problem som, enligt denne,
ofta uppkommer inom denna typ av projekt. Problemet var att medarbetarna
jobbade lite för länge med varje enstaka del av projektet. Enligt Rickard är
detta ett resultat av ivern att hitta den bästa lösningen, vilket medför att det tar
längre tid att få fram prototypen än vad som är nödvändigt. Risken är även,
enligt denne, att medarbetarna glömmer bort att se till om kunden hänger med
i utvecklingsarbetet. Även kunden glömmer ibland bort vikten av att denne
involveras i arbetet. Samtidigt menar Rickard att det är en avvägningsfråga om
hur mycket tid som skall läggas ned på varje del, och att det är svårt att avgöra
vad som är tillräckligt bra.

”Jag brukar säga till de andra att om de ska konstruera en cykel på säg, 200
timmar, är det bättre att de lyckas ta fram någon typ av cykel som det går att
ta sig fram på än att bara konstruera det perfekta hjulet. Det går att trampa
trots att cykeln har lite skev ram, det är glapp i styrstången osv. Bara man har
helheten går det att förbättra detaljerna senare.”

(Projektledare Claes)
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Under projektets gång hade SiDD löpande kontakt med kunden vilket enligt
de tillfrågade var en nödvändighet för att kunden i slutändan ska bli nöjd.
Samtliga av respondenterna inom företaget tog upp vikten av att involvera
kunden i arbetet. Kravet på en bra kontakt med kunden är bl.a. ett resultat av
att kunden mäter projektet mot sina förväntningar, inte mot kravspecifikationen.
För att veta kundens aktuella förväntningar krävs därför, enligt denne, en
välfungerande kommunikation med kunden under hela projektet.

”Har inte vi och kunden samma bild, och vi bara jobbar på kan det bli grova
fel redan på ett tidigt stadium. Man hinner springa ganska långt på en
vecka…”

(Projektledare Claes)

Kontakten skedde dels genom styrgruppsmötena, dels genom kontakten
mellan SiDDs och kundens respektive projektledare men även mellan
medarbetare inom SiDDs samt kundens organisation.
En underlättande åtgärd som SiDD gjorde under projektets gång var att låta
projektmedlemmarna sitta tillsammans i ett kontorslandskap. Där kunde
informationen spridas informellt vilket underlättar arbetet för hela projektet.

”Vi har bara skärmar mellan oss vilket gör att det är lätt att snappa upp vad
de andra gör och genom det kan man få en helhetsbild av projektet bara genom
att lyssna. Samtidigt är det lättare att slänga iväg en fråga när som helst istället
för att behöva vänta till veckomötet. I och med denna lösning kan vi spara in
på veckomötena som oftast inte ger något i alla fall och lägga tiden på det
viktiga dvs. att utveckla.”

(Medarbetare Rickard)

SiDD lyckades med projektet, dvs., även om produkten inte blev klar i tid
samtidigt som den blev något dyrare än planerat, var det en produkt med god
kvalitet och som uppfyllde alla krav från myndigheter och förväntningar från
kunden.
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5 ANALYS

I denna del analyseras den insamlade empirin med utgångspunkt i de problemfrågor som
presenterades i det inledande kapitlet. Kapitlet inleds med en bakomliggande analys dvs. en
beskrivning av hur projektarbetet verkligen gick till i respektive startfas. Därefter försöker
vi identifiera vilka av de i litteraturen nämnda kritiska styrningsfaktorerna som även kan
ses som kritiska i de studerade projekten, samt undersöker om dessa skiljde sig åt mellan de
olika projekttyperna. Avslutningsvis diskuterar vi kring hur relations- och
kommunikationsstyrning påverkar dagens projekt.

5.1 Hur gick arbetet till under startfasen?
Inledningsvis ställde vi oss frågan hur arbetet under ett projekts startfas går till
i dagens företag. I vår referensram presenterades hur detta arbete bör gå till
enligt teorin, men hur gick det egentligen till i verkligheten?

I ABB Contractings entreprenadprojektet fann vi att projektarbetet under
startfasen är relativt enkelt och till stor del informellt och fritt, utan någon
modell som styrningsverktyg. Det enkla arbetet medförde att de inte behövde
lägga särskilt mycket tid till startfasen som så ofta rekommenderas i
litteraturen. De aktiviteter som genomfördes under startfasen var ett
överlämnande från försäljnings och kalkyleringsavdelningen efter en
kalkyleringsbedömning, en tids- och aktivitetsplanering, en kravspecifikation samt
resursfördelning. Denna typ av projekt tycks dock lyckas bra trots den korta
startfasen. Detta tror vi bl.a. beror på att de, genom att arbetet sker i småteam
med individer som arbetat ihop tidigare, undviker den
organisationsproblematik som Ögren136 diskuterar. Denne menar att det ofta

                                       
136 Ögren, 1984
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uppkommer problem när individerna inte får den tid de behöver i början för
att skapa den arbetsgemenskap som är nödvändig i det fortsatta arbete.
Småteamen kan således ses underlätta organiseringen under startfasen, vilket
enligt Wenell137 annars kan ta tid. Marttala och Karlsson138 anser att orsaken till
att ett projekt har en kort startfas beror på okunskap kring arbetssättet. Vi
håller inte med på denna punkt utan menar att det i ABB Contractings fall
snarare handlar om att projektledarna har lång erfarenhet av denna typ av
projektarbete. Enligt vår mening stämmer dock Wenells diskussion kring hur
en snabb startfas kan medföra att den totala projekttiden blir längre. Vi hävdar
att tidsplanen i ABB Contractings entreprenadprojekt egentligen borde ha
förlängts då vissa av de problem som uppkom under projektets gång (som
t.ex. missförståndet kring utrustningen) krävde ytterligare tid. ABB
Contracting valde dock att istället dra ned på andra aktiviteter för att bli klar i
tid.

I TietoEnator P&NSs leveransprojekt anser vi att arbetet under startfasen var
något mer komplicerat. Skälet till detta var bl.a. behovet av olika kompetenser
för att klara av en leverans av detta slag, vilket medförde ett behov av många
medarbetare från olika delar av företaget. Den komplicerade startfasen kan
också ses som ett resultat av den tekniska komplexiteten i och med att det
rörde sig om servrar som skulle flyttas etc. Projektarbetet följde den egna
standardiserade PPS-modellen, vilken inkluderade; offert, avtal, överlämnande från
försäljning till ansvarig projektledare, aktivitetsplan, tidsplan, riskanalys, resursplan,
informationsstruktur, beslutspunkter. Enligt vår tolkning av litteraturen kan denna
startfas näst intill likställas med en fulländad startfas, då de flesta av de
rekommenderade aktiviteterna utförs. Alla dessa aktiviteter krävde vidare en
längre startfas än i entreprenadprojektet. Wenells 139 diskussion kring att
företagen idag eftersträvar struktur och kontroll i en turbulent omgivning
skulle, enligt vår mening, kunna ses som en bra förklaring till varför startfasen
i ett leveransprojekt av detta slag ser ut som den gör.

                                       
137 Wenell, 2001
138 Marttala & Karlsson, 1999
139 Wenell, 2001
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Även i det komplexa utvecklingsprojektet inom SiDD utfördes verkligen de
aktiviteter som, enligt litteraturen, bör finnas med i en projektstart. Arbetet
inom utvecklings- och leveransprojektet påminner i många avseenden om
varandra. Det läggs mycket vikt på startfasen och med hjälp av en modell kan
arbetet underlättas. Arbetet går främst ut på att strukturera upp det komplexa
projektet etc. Till skillnad från de andra typerna av projekt var projektledaren
med redan då projektet såldes in vilket gjorde att ett formellt överlämnande
inte var nödvändigt. En ytterligare faktor som skiljde denna projekttyp från de
övriga var behovet av ett förprojekt i utvecklingsprojektet, där syftet var att
snabbt ta fram en prototyp för att visa kunden. Enligt Wenell140 är ett
förprojekt en förutsättning för att ett stort och tekniskt komplext projekt skall
lyckas. Det aktuella utvecklingsprojektet inom SiDD var inte speciellt stort
(som mest tolv personer), men desto mer komplext. Genom att göra ett
förprojekt gavs möjligheten att prova olika lösningar på prototyparbetet, vilket
kan kopplas till Wenells tanke om möjligheten att experimentera i förprojektet.
Även Wisén och Lindbloms141 tar upp detta och menar att risken är stor att ett
utvecklingsprojekt startas upp enbart utifrån en bra idé om inte tid läggs till ett
förarbete där idén provats ordentligt

5.1.1 Vilka startaktiviteter prioriterades i de tre projekttyperna?
Enligt vår tolkning var det kalkyleringsarbetet, tidsplaneringen samt möten med de
olika intressenterna som tog mest tid i entreprenadprojektets startfas.
Kalkyleringsarbetet spelade en viktig roll då arbetet skedde under en
förutbestämt fast kostnad, vilken sedan inte fick överskridas. Vidare tog
tidsplanen en stor del av startfasen då det studerade entreprenadprojektet
inom ABB Contracting var en totalentreprenad, vilket medförde ett behov av
att strukturerar upp och få med sig alla aktörerna inom projektet mot
projektmålen. Detta medförde att mycket tid under startfasen prioriterades till
att ha möten med dessa för att skapa en god relation.

Intressenternas inverkan på arbetet i startfasen gällde även i TietoEnator
P&NSs leveransprojektet. Mycket tid lades därför även i detta projekt på möten
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av olika slag. Skälet till detta var främst behovet att få med sig kundens alla
parter samt klara upp oklarheter med den före detta leverantören. Även
Wenells 142 tanke om avtalets vikt under startfasen kunde uttydas i
leveransprojektets startfas. För att skydda sig från nya krav och för att
underlätta samarbetet under projektets gång spelade de tidigt skrivna avtalen
en viktig roll. Förutom dessa aktiviteter krävde, enligt vår mening övriga
planeringsarbetet lång tid i startfasen. Aktivitets- och tidsplanen tog tid då
projektet var så pass stort och då behovet av olika kompetenser medförde att
olika delar av företaget var inblandat i projektet. En ytterligare orsak till det
svåra planeringsarbetet menar vi var avsaknaden av information i startfasen.
Trots att inte resursplaneringen krävde så mycket tid i det aktuella projektet
tolkar vi det som att detta är en aktivitet som i många av de övriga, inte lika
prioriterade, leveransprojekten kräver en del tid.

Även i SiDDs utvecklingsprojekt prioriterades kundens involverande i
startfasen. Genom att under hela förprojektet underrätta sig om att arbetet
matchades med kundens förväntningar ansåg man sig minimera många av
riskerna vad gäller olika mål med projektet etc. Mycket tid lades vidare på
målformulering och övriga planeringsarbetet, vilket vi bedömde var ännu svårare
här än i de två övriga projekten. Anledningen till detta är det som Stampe &
Tonnquist143 talar om vad gäller problematiken kring aktivitetsplaneringen i
startfasen då det är omöjligt at förutspå det totala projektets omfattning.
Planeringsarbetet innebar inte heller som i de övriga projekten att lägga fram
en plan, utan var snarare ett struktureringsverktyg för att reda upp kaoset i
startskedet. Enligt Morris144 kräver en bra styrning att projektledaren vet hur
projektet kommer utvecklas. Detta menar vi dock inte är möjligt i denna typ
av projekt. Det komplicerade planeringsarbetet medförde även att rätt
kompetens under denna fas var något som prioriterades högt inom denna
projekttyp, vilket inte framhävdes speciellt mycket i de övriga två projekten.
Endast seniorkonsulter anlitades till uppgiften att planera upp arbetet.
Wenell145 menar att man genom ett konkretiserat och nedskrivet kontrakt kan
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minska risken att det går fel. Vi menar dock att även detta kan vara svårt p.g.a.
den tekniska komplexiteten som skulle ta alldeles för mycket tid att skriva ned
och skulle även med största sannolikhet vara svårtolkad.

Den osäkerhet som kan kopplas till denna typ av utvecklingsprojekt medförde
vidare att riskelimineringen spelade en viktig roll under startfasen. Förprojektet
sågs som ett ypperligt tillfälle att försöka minimera risker kopplade till
projektet. Mikkelsen & Riis rekommenderar riskeliminering och menar att
man bör se till de risker som har störst påverkan. Vi menar dock att det kan
vara svårt att få fram de största riskerna inom utvecklingsprojektet. Då
projektet har många s.k. dolda risker bör det enligt Wenell uppdateras
allteftersom. Ett exempel på målet att så långt som möjligt eliminera riskerna
är projektledarens val att fördela risken på olika personer, vilket minskar
risken för ett personberoende under projektet.

Enligt vår tolkning av Marttala & Karlsson146 menar de att det inte är bra att
starta upp arbetet innan startfasen är klar. Tidspressen i samhället gör dock att
allt fler företag väljer att utföra projektets faser parallellt med varandra147.  I
samtliga av de studerade fallen sker startfasen parallellt med projektarbetet,
dvs. samtliga projekttyper använder sig av vad Wenell kallar fontänmodellen148.
Detta tycks inte ses som ett problem i respektive företag, utan blir snarare en
förutsättning för att man skall hinna i tid. Enligt Wenell149 blir dock förarbetet
och starten extra viktiga faser för projektets fortsatta arbete. Detta kan tydas i
de studerade projekten och vi menar att många av de problem (t.ex.
felbedömningen av den tekniska komplexiteten i utvecklingsprojektet) som
uppkom under respektive projekts gång skulle ha kunnat undvikas om
startfasen hade gjorts klart innan själva arbetet satte igång.

5.1.2 Användandet av projektmodeller
Enligt litteraturen är det idag populärt att använda sig av en gemensam
projektmodell, vilken innehåller många av de i litteraturen rekommenderade
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styrningsverktygen. Som redan nämnts används denna typ av modell i både
leverans- och utvecklingsprojektet. Vår fråga är nu om modellen underlättade
eller försvårade arbetet under startfasen.

Enligt vår uppfattning underlättade en gemensam modell arbetet både i
leverans- och utvecklingsprojektet. En viktig orsak till varför just dessa
projekttyper var lämpliga för användandet av en modell, menar vi var att deras
tekniska komplexitet medförde ett behov av den struktureringseffekt som
projektmodellen har, enligt Wenell150. Inom TietoEnator P&NS hjälpte
modellen till att strukturerar upp arbetet på alla nivåer i hierarkin, styrde alla åt
samma håll, medförde att ingen aktivitet glömdes bort någonstans i projektet,
samt underlättade informationsspridningen under projektets gång. I SiDDs
utvecklingsprojekt var modellens främsta uppgift att strukturera upp arbetet i
startfasen. Fanns ingen modell skulle det, enligt respondenterna, bli svårt att
veta vart man skulle börja. Modellen kan således ses underlätta arbetet under
startfasen i båda dessa projekttyper, fast på olika sätt. Samtidigt upplevde vi
dock modellen som något styrande i TietoEnator P&NSs leveransprojekt.
Skälet till detta var att den inte verkade, som i SiDDs utvecklingsprojekts fall,
anpassas efter projektets förutsättningar. Vi ser det således som att Engwalls151

och Wenells152 teorier kring vikten av att se till det unika projektet och anpassa
modellen efter detta, stämmer med empirin i detta fall.

Risken finns att de aktiviteter som inte beskrivs i en modell glöms bort eller
ses som mindre väsentliga av de inblandade. Som exempel kan tas
TietoEnator P&NSs leveransprojekt där avsaknaden av en uppdaterad
riskanalys kom att påverka projektet negativt. Detta problem menar vi kan
liknas vid Hall och Saias153 teori om hur strukturen kan påverka strategin i ett
företag. Enligt författarna kan strukturen ses som ett filter mellan företaget
och omvärlden, vilket medför att företaget ibland reagerar långt efter att
någonting inträffat i dess omgivning. Genom att alltför strängt följa en modell

                                       
150 Wenell, 2001
151 Engwall, 1995
152 Wenell, 2001
153 Hall & Saias, 1980



Kritiska faktorer i projektets tidiga faser

77

menar vi att risken är stor att projektmedarbetarna går miste om möjligheter
som ligger utanför modellens olika moment.

Hall och Saias154 menar vidare att strukturen, vilken vi i det här fallet ser som
projektmodellen, kan minska chansen till nytänkande bland medarbetarna. Vi
menar att det finns en risk för detta i både leverans- och utvecklingsprojekten.
Båda fallföretagen hyllar modellen strukturerings- och underlättande effekt. Vi
menar dock att det är viktigt att inte glömma den kreativa sidan, speciellt i ett
utvecklingsprojekt som det i SiDD. Enligt Wenell måste en modell;

”Stödja kreativiteten och möjliggöra den flexibilitet som krävs för varje enskilt
projekt”

(Wenell, 2001)

Innan vi gjort vår första intervju på ABB Contracting hade vi uppfattningen
att en projektmodell skulle vara väl lämpad för denna typ av relativt
standardiserade och enkla projektarbete. Samma modell skulle, enligt vår
mening, kunna användas i alla typer av projekt med enbart vissa mindre
justeringar. Vi ställde oss således frågande till valet att inte använda sig av en
projektmodell. Efter att ha samlat in all empiri inser vi dock nu att en modell
snarare skulle ha komplicera arbetet. Vi anser att projektledarnas långa
erfarenhet av entreprenadarbete minskade behovet av en mall för hur arbetet
skall läggas upp. Stampe & Tonnquist155 menar att då projektledarna använder
sina egna styrningsverktyg finns det en risk att viktiga delar av projektarbetet
kan missas. Inom ABB Contracting verkade det fungera bra ändå men vi
anser ändå att avsaknaden av en modell medför att företaget går miste om
vissa fördelar vad gäller styrningsarbetet. Enligt vår mening underlättar de
många informella kommunikationsvägarna det praktiska projektarbetet på
kort sikt, men försvårar styrningsarbetet på lång sikt.
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5.2 Komplexitetens inverkan på arbetet under
startfasen

Som nämndes inledningsvis valde vi våra fallföretag efter graden av teknisk
komplexitet. ABB Contractings entreprenadprojekt kan ses som relativt enkla,
SiDDs utvecklingsprojekt som väldigt komplexa och TietoEnator P&NSs
leveransprojekt som ett mellanting mellan dessa två.

Enligt vår tolkning av empirin skiljer sig som ovan diskuterats arbetet åt under
startafsen inom de olika projekttyperna. Vår tolkning är att den främsta
orsaken till detta är just projektets grad av komplexitet. Komplexiteten menar
vi bl.a. inverkar på hur pass mycket tid man väljer att lägga på startfasen.
Denna faktors inverkan på startfasen har vi funnit vara en gemensam nämnare
mellan de olika projekttyperna. Det som dock skiljer dem åt är dock hur mycket
tid som läggs i startfasen för respektive projekttyp. Vår fråga blir nu; vilken typ
av projekt kräver mest tid, det komplexa eller det mindre komplexa?

Vår uppfattning av litteraturen är att ju längre tid som läggs på arbetet under
startfasen, desto större chans att färre problem uppstår. Enligt Wenell156 har
aktivitetsplaneringen en viss betydelse för hur mycket tid som behövs i
startfasen.

”Ett parallellt projekt kräver betydligt noggrannare planering än ett projekt
där man tar en sak i sänder och kan planera efter hand. Därför görs alla
nödvändiga utredningar i ett särskilt förprojekt och projektet planeras noga.”

(Wenell, 2001)

Trenden mot att allt fler faser inom projekten blir parallella kan även ses som
ett resultat av den tidspress som kan kopplas till dagens projekt157. Enligt
citatet ovan krävs det en noggrannare planering i ett projekt som följer
fontänmodellen, dvs. har parallella aktiviteter. Detta tolkar vi även som att en
noggrannare planering innebär att längre tid måste läggas till startfasen.
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Som tidigare diskuterats kan ett relativt enkelt projekt som ABB Contractings
entreprenadprojekt lyckas även om lite tid läggs på startfasen i relation till den
totala projekttiden. Skälet till detta anser vi är att den osäkerhet som kan
kopplas till detta projekt är av extern karaktär, då de problem som kan
kopplas till projektet främst är ett resultat av de externa underleverantörerna
och entreprenörerna inom projektet. Detta medför även, som tidigare
diskuterats, att problemen i de flesta fall först kan lösas efter att de
uppkommit. Inom TietoEnator P&NS kan osäkerheten enligt vår mening ses
som intern, då många problem uppstår i samband med struktureringen av
projektet. Detta medför att tanken om att mycket tid bör läggas i startfasen
har anammats i denna projekttyp, och det finns också, enligt vår mening, ett
behov av detta. Trots detta startas ”själva arbetet” upp parallellt med själva
starten då projektledarna verkar vara måna om att komma igång med arbetet.
Detta anser vi vara en av anledningarna till att det blir problem senare i
projektarbetet. Ett exempel på detta är problemet med planeringen av
nyckelpersonens semester i vårt studerade fall inom TietoEnator P&NS.

Om osäkerheten i entreprenadprojekt kan ses som en extrem och osäkerheten
i leveransprojektet kan ses som intern, kan osäkerheten kopplad till SiDDs
utvecklingsprojekt ses som både intern och extern. Den interna osäkerheten
uppkommer som ett resultat av svårigheten att i startfasen se hur projektet
skall struktureras upp, planeras och vilka mål man skall följa. Den externa
osäkerheten menar vi främst är ett resultat av kundens inverkan på
projektarbetet. Den dubbelsidiga osäkerheten anser vi medför ett behov av en
lång tid till startfasen, och SiDD lägger ned mycket tid på ett förprojekt och
följer alla råd från projektlitteraturen om vilka aktiviteter som bör ingå i en
startfas. Behovet av en struktur medför att mycket tid läggs till att planera
trots att man vet att en fast plan inte kan läggas redan i startfasen. Denna
diskussion anser vi även kan kopplas till teorin kring om ett planeringsarbete
skall vara avsiktlig eller framväxande under projektets gång158. Enligt
Mintzberg och Waters är det inte alltid bra att planera alltför mycket i
startskedet, utan det gäller att låta planen växa fram stegvis. De menar att en
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för sträng planering hämmar nytänkandet och kreativiteten inom företaget. De
menar vidare att osäkerheten i startfasen p.g.a. den ständiga utvecklingen
inom t.ex. tekniken gör att det blir allt svårare att förutse framtiden.159 Trots
att SiDD lägger ner mycket tid på planeringen är man dock medveten om att
planen kommer ändras flera gånger under projektets gång. Detta anser vi gör
att den hämmande effekten av styrning genom planering inte har så stor
påverkan i detta fall.

Spirer & Hamburger160 menar att det är lättare att starta än att avsluta projekt
då alla är motiverade i början. Detta kan vi se exempel på inom TietoEnator
P&NS där leveransprojektet var prioriterat inom företaget och var ledningens
fokus vilket gjorde att det var lätt att få resurser och alla var motiverade att
komma igång.

”Då samhällsprojektet hade sådant fokus inom företaget ville alla självfallet
vara med. Man vill ju vara med på det som ”syns” inom företaget och det som
alla talar om”

(Projektledare Hans)

Vi anser dock samtidigt att detta kan ha en negativ påverkan på startfasen
genom att ivrigheten bland alla att komma igång kan leda till att viktiga delar
inom startfasen stressas igenom eller glöms bort vilket i slutändan får en
negativ effekt på projektet.

5.3 Kritiska faktorer under startfasen
I vår referensram togs ett antal, i litteraturen nämnda, kritiska faktorer upp.
Vår avsikt är här att undersöka vilka av dessa som kan ses vara mest
framträdande i de studerade projekten. Som tidigare diskuterats kan de kritiska
faktorerna, enligt den studerade litteraturen, uppkomma inom samtliga av
projektets fem grundelement, enligt vår modell i figur 5.1.
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I den sammantagna litteraturen får vi ett
intryck av att dessa faktorer generaliseras
till att vara lika kritiska dvs. det finns
ingen faktor som anses viktigare än den
andra att fokusera på. Litteraturen skiljer
inte heller på de kritiska faktorernas
betydelse mellan olika typer av projekt.
Vår mening är att det är svårt att
generalisera dessa faktorer till att ses
som lika viktiga. Nedan diskuteras de tre
faktorer som vi, utifrån vår empiri,
identifierat som mest kritiska. Dessa är
målformulering, riskanalys och
intressenter.

5.3.1 Målformulering
Den första kritiska faktorn hör, enligt Mikkelsen och Riis161 modell, till
grundelementet projektåtagandet. Pinto & Slevin162 nämner förutom
målformuleringen även support från ledningen och projektplaneringen och att
alla dessa skulle vara viktiga i de tidiga skedena då de lägger grunden för
projektet. Vi håller med om att de är viktiga men menar att själva
målformuleringen är det mest kritiska av dessa. I den ovanstående
beskrivningen av arbetet under startfasen i respektive projekttyp kan
identifieras ett behov av att sätta tydliga mål för att projektet skall lyckas. Det
är egentligen inte något av de projekt vi studerat som startas enbart utifrån en
bra idé, vilket Wisén & Lindblom163 menar är en risk i dagens tidspressade
projekt. Detta menar vi kan bero på att de företag vi studerat har externa
kunder och att det är efter deras behov som projekt startas. Trots att
projektledarna i samtliga projekt insett vikten av att sätta upp mål redan på ett
tidigt stadium uppstår ändå problem som kan kopplas till målformuleringen
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under projektets gång. Enligt Marttala & Karlsson borde detta bero på brister
i förarbetet164.

Hur lätt det är att sätta upp dessa mål menar vi dock skiljer sig åt. Inom ABB
Contracting är det p.g.a. projektets mindre komplexa karaktär relativt enkelt
att sätta konkreta och tydliga mål. Målformuleringen menar vi därför inte blir
det främsta problemet inom denna typ av projekt. I leveransprojektet tycks
målformuleringen vara aningen mer komplicerad. Projektarbetet beskrivs, å
ena sidan, som relativt standardiserat, vilket vi menar underlättar
målformuleringen. Å andra sidan tycks de stora leveransprojekten vara mer
komplicerade som en följd av alla inblandade aktörer och projektarbetets
längd. Detta menar vi medför att mer tid måste läggas på målformuleringen
och att målen även måste uppdateras under projektets gång. TietoEnator
P&NS har löst målformuleringsproblemet genom att alltid sätta upp
reservmål.

”Då vi är beroende av kunden kan det vara svårt att sätta ett mål en gång för
alla så vi brukar sätta upp ett reservmål sedan hör vi efter med kunden och ser
hur det går. Skulle det behövas får vi ta till vårt reservmål.”

(Projektledare Hans)

I leveransprojekten inom TietoEnator P&NS kan det, p.g.a. projektens
hierarkiska struktur vara svårt att förmedla ut målen till alla. Detta kan i sin tur
leda till svårigheten att förankra målen hos alla projektmedarbetare, något som
enligt Wenell165 är kritiskt. Det handlar om att sammanföra alla
projektmedarbetares egna mål till gemensamma mål för projektet166. Detta är
lättare inom t.ex. SiDD där projektgruppen bara består av tolv personer.

Inom SiDDs utvecklingsprojekt är målformuleringen, enligt vår mening, extra
kritisk, vilket medför att denna aktivitet även prioriteras i empirin. Skälet till
detta menar vi dels är utvecklingsprojektens tekniskt komplexa karaktär, och
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dels beroendet av förändringar i omgivningen (främst på marknaden).
Ovissheten medför att det är svårt att sätta upp mål redan i startfasen. SiDD
hamnar i ett slags dilemma som en följd av svårigheten att sätta tydliga mål
och samtidigt tillgodose, framförallt kundens, men även medarbetarnas krav
på tydliga mål i startfasen. Wisén & Lindblom anser att målformuleringen bör
vara konkret, enkel, entydig och informativ.167 Detta anser vi dock vara svårt
att uppfylla för SiDD, vi menar istället att själva handlingen i sig, att ta fram
mål är viktig för arbetet i utvecklingsprojektet då denna skapar idéer och
tankar som sedan kan utvecklas under projektets gång. Vi ställer oss samtidigt
kritiska till Blombergs diskussion kring att projekt p.g.a. sin föränderliga
karaktär inte bör ha några mål alls 168. Det finns således behov av mål, men det
gäller att vara uppmärksam på att dessa måste omformuleras allteftersom
utvecklingsprojektets förutsättningarna förändras169. För att skapa legitimitet
för projektet krävs fasta mål i startfasen och samtidigt håller vi med Marttala
& Karlsson170 om att det är farligt att låsa sig vid dessa mål utan att se till
förändringar i projektets grundelement. Det handlar således om att skapa en
balans mellan de fasta och de ständigt föränderliga målen.

5.3.2 Riskhantering
En ytterligare kritisk faktor som nämns i litteraturen och som vi även
identifierat i empirin är projektets riskhantering. Denna kritiska faktor menar
vi kan placeras under grundelementet Projektledning. Det finns ett stort antal
risker som kan kopplas till projektarbetet i respektive projekttyp. Användandet
av en riskanalys skiljer sig dock, enligt vår mening, åt mellan dessa.

Inom ABB Contractings entreprenadprojekt genomfördes inte någon
strukturerad riskanalys och vi tolkar det som att detta inte är någon aktivitet
som prioriteras i denna typ av projekt. Skälet till detta menar vi är synen inom
företaget på att det inte finns något behov av detta då det räcker med de
övriga befintliga dokumenten. Som nämnts tidigare menar vi även att de
problem som uppkommer i denna typ av projekt i större utsträckning går att
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lösa efter hand. Avsaknaden av en tydlig riskanalys i startfasen menar vi dock
ökar risken för att projektet drar ut på tiden som en följd av oväntade
problem. En riskanalys är inte enbart till för att förebygga påverkbara risker
utan även ge medvetenhet om risker kopplade till intressenternas oförutsedda
agerande.

Riskanalysen är en del av startfasen i TietoEnator P&NSs leveransprojekt,
men det tycks dock inte heller här vara något som prioriteras. Enligt vår
mening är riskanalysen i ett så pass stort och långt projekt en nödvändighet.
Vi skulle dock efterfråga en, i enlighet med Wenell171, gemensam framtagning
av riskanalysen i grupp då risken annars är stor att inte alla aspekter tas med i
analysen. Vi menar att personer från olika nivåer i hierarkin har olika syn på
vilka eventuella risker som kan uppkomma. Vidare tolkar vi det som att
Marttala & Karlssons172 diskussion kring problemet med att många projekt är
för tekniskt fokuserade, och därigenom missar påverkande faktorer i
omgivningen etc., kan tydas i denna projekttyp. I riskanalysen ligger mycket
fokus på risker kopplade till tekniska lösningar, vilket vi anser medför att
problem som den oväntade bristen på rätt kompetens i startfasen
uppkommer. Det gäller att hela tiden uppdatera riskanalysen173.

För SIDDs utvecklingsprojekts del var det än mer viktigt att uppdatera
riskanalysen. Detta medförde, enligt vår mening, att denna aktivitet
prioriterades i startfasen. Den bakomliggande orsaken var återigen projektets
komplexa karaktär, vilket medför att denna projekttyp står inför ständiga
förändringar. Det är svårt att förutse problemen redan i startfasen och
framförallt vikten av dem. Enligt beskrivningen av arbetet i startfasen
prioriterades även denna aktivitet i SiDDs utvecklingsprojekt. Skälet till detta
är, enligt respondenterna, att riskanalysen ses som en viktig förutsättning för
att projektet skall lyckas.
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”Det finns många risker kopplade till våra projekt. Genom att sätta sig ner
och diskutera och identifiera de potentiella problemen kan man eliminera dem
innan de dyker upp.”

(Projektledare Claes)

I SiDDs projektgenomförande anammades även det av Mikkelsen & Riis174

rekommenderade delandet av risken, då varje nyckelposition alltid
bemannades av två personer vilket gjorde att det fanns en försäkran om
deltagande i de fall då den ena parten av någon anledning inte fanns tillgänglig.

5.3.3 Intressenter
Slutligen anser vi att den påverkan som, enligt litteraturen, intressenterna har
på arbetet under startfasen kan ses som kritiskt i de studerade projekten.
Denna påverkande faktor var även något som samtliga av projekten valde att
lägga ned tid på i startfasen. Mikkelsen & Riis175 samt Clelands176 teorier om
behovet av att inkludera intressenterna i planeringsarbetet tycks således ha
anammats inom dessa. På vilket sätt intressenterna påverkar projektarbetet
och vilka intressenter som påverkar mest tycks dock skilja sig åt mellan olika
typer av projekt.

I entreprenadprojektet inom ABB Contracting var som tidigare diskuterats
beroendet av intressenterna extra stort. Vissa projektledare hade större
beroende av kontakten med intressenterna än andra.

När vi gör en elinstallation är det ju vi som kommer in sist i tidsplanen. Det
gör att alla steg innan elinstallationen måste göras enligt den upprättade
tidsplanen för att även vi skall få vår utlovade tid.

(Projektledare Bengt)

Då kunden i det aktuella projektet hade väldigt specifika krav krävdes en god
kommunikation. Vår tolkning är att de flesta av projektledarna inom företaget
är medvetna om vikten att ha med kunden. Trots detta fick vi bilden av att de
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flesta av entreprenadprojekten inom ABB Contracting startas igång och
genomförs utan att någon större hänsyn tas till kunden. Detta tycks speciellt
vara fallet när kunden är relativt okunnig inom området. Inom ABB
Contracting är det behovet av att sprida tidsplanens relevans och skapa
respekt för denna bland intressenterna som gör att en god relation krävs.

Inom TietoEnator P&NS var det kunden och framförallt konkurrenten som
hade den största påverkan på projektet. Kunden spelade också en viktig roll i
SiDDs utvecklingsprojekt. Detta anser vi tyder på att trenden, vilken bl.a. tas
upp av Norman & Ramirez177, mot att kunden får en allt större
förhandlingskraft mot dagens företag, även speglar projektarbetet. Författare
som Norman och Ramirez178 samt Löwendahl & Revang179 menar att det för
dagens företag gäller att så långt det är möjligt samarbeta med kunden för att
skapa kundvärde och för att kunna konkurrera mot andra företag inom
samma bransch. Diskussionen kan kopplas till både TietoEnator P&NSs
leveransprojekt och SiDDs utvecklingsprojekt, där ett samarbete med kunden
blir en förutsättning för att överhuvudtaget genomföra projektet. I
TietoEnator P&NS krävs en långsiktig relation med kunden då driftarbetet
kommer att utföras av dem efter att själva projektet är avklarat i form av
support. Inom SiDD krävdes det att kunden involverades i arbetet så att
produkten utvecklades enligt kundens önskemål. Problem kan enligt Lindberg
& Sandström uppkomma då kompetensnivån hos beställaren är låg (som i
SiDDs fall) vilket gör det extra viktigt att redan i startfasen klargöra för denne
vilka aktiviteter som skall ingå i projektet och varför180. Att utesluta kunden i
dessa projekttyper skulle med största sannolikhet innebära misslyckade
projekt.

”Det gäller att hela tiden fråga kunden vilka krav som gäller.”
(Projektledare Karl)
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Genom att projektledarna inom både leverans och utvecklingsprojektet lade
ner mycket tid på att informera och få med sig kunden menar vi att dennes
påverkan på projektet blev mer positiv än negativ. Konkurrenten i
TietoEnator P&NSs leveransprojekt påverkade dock projektets resultat
negativt genom att försvåra samarbetet genom att bl.a. vägra kommunicera i
klarspråk. Det blev således viktigt att lägga ned tid i startfasen på att klargöra
projektets förutsättningar med den parten. Även detta fall menar vi tyder på
den kritiska påverkan på projektarbete från intressenternas sida. Att
intressenterna spelar en sådan avgörande roll anser vi medför att
intressentanalysen181 blir en viktig uppgift. Undersöker inte projektledaren
vilka mål projektets intressenter har i en intressentanalys, och ser de inte till
vilka intressenter som har störts påverkan på projektet redan i startfasen, är
risken lika stora för samtliga projekttyperna att projektet misslyckas.

Sammanfattningsvis kan sägas att de kritiska faktorer som tas upp i
litteraturen och som vi även identifierat i vår empiri varierar från projekttyp
till projekttyp. I figur 5.2 delas de ovan nämnda kritiska faktorerna i respektive
projekt upp efter de fem grundelementen. I modell A ser vi ett
entreprenadprojekt inom ABB Contracting, i modell B ett leveransprojekt
inom TietoEnator P&NS, och i modell C ett utvecklingsprojekt inom SiDD.
Grunden till denna uppdelning har vi funnit i vår empiri. För att styra dessa
projekttyper krävs, enligt vår mening, fokus på respektive projekttyps kritiska
faktorer under startfasen då det är dessa som skapar de flesta problem i de
senare faserna. I figurerna har vi vidare streckat den avgränsande linjen mellan
projektmodellen och projektets påverkande grundelement. Vår tanke med
detta är att visa vikten av att kontinuerligt anpassa modellen efter projektets
unika förutsättningar.
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Figur 5.2; Kritiska faktorer i de studerade projekttyperna

5.4 Kommunikationen och relationens betydelse för
projektarbetet

Som nämnts tidigare i analysen tycks intressenterna ha en stark påverkan på de
olika projekten. Vilka intressenter som påverkas mest skiljer sig mellan de
olika projekttyperna, men vi tolkar det som att det i samtliga av fallen är
någon intressent som komplicerar arbetet och ökar osäkerheten. Enligt
empirin prioriteras möten med de olika intressenterna inom projekten. Vi
tolkar det således som att styrning med hjälp av kommunikation och relationer
även är en viktig del av projektarbetet. Att styra ett projekt med hjälp av
kommunikation och relationer är dock något som nämns ytterst lite inom den
litteratur vi studerat. Speciellt inom de praktiska handböckerna utlämnas dessa
två påverkande faktorer för att istället ge plats åt målstyrning och styrning
genom riskanalys etc. Mikkelsen och Riis182 tar på ett mycket övergripande
plan upp hur projektledaren genom att styra den interna kommunikationen
kan påverka projektets resultat. Läsaren uppmanas främst av författarna att
vara uppmärksam på denna faktor bland andra påverkande faktorer. Pinto &
Slevin 183 och Cleland184, vilka tillhör den vetenskapliga litteraturen, har även
identifierat behovet av en fungerande kommunikation mellan de olika interna,
och även med de externa intressenterna genom hela projektarbetet.

                                       
182 Mikkelsen & Riis, 1998
183 Pinto & Slevin, 1998
184 Cleland, 1998

Styrning av

entreprenad

Intressenter
Intressenter

    A               B                           C 

Intressenter

Styrning av

leverans

Styrning av

utvecklings

Åtagande;
Målformulering

Projektledning:
 Riskhantering;

Modell Modell



Kritiska faktorer i projektets tidiga faser

89

Författarna gör dock ingen åtskillnad mellan de olika projekttyperna utan ser
snarare kommunikationen som en kritisk faktor generellt inom projekt.
Styrning av projekt genom relationer är en påverkande faktor som inte nämns
i den studerade litteraturen. Vi vill således framhäva dessa två typer av
styrning då vi anser att dessa i hög grad påverkar projektarbetet i de
undersökta projekten. Nedan diskuterar vi de två typerna av styrning var för
sig, och ser till vilken av dessa som kan ses som mest kritiska i respektive
projekttyp.

5.4.1 Kommunikationsstyrning
Vad vi menar med styrning genom kommunikation kopplar vi till Brunssons185

resonemang kring rationellt beslutsfattande eller rationell handling. Enligt
denne har det rationella beslutsfattandet länge ansetts vara det enda rätta sättet
att fatta beslut i ett företag. Författaren vill dock visa på att ledare genom att
kommunicera på olika sätt med sina medarbetare kan påverka dessa mot en
viss riktning. Genom att övertyga, motivera samt engagera medarbetarna
genom kommunikation kan dessa, enligt Brunsson, styras mot målet. Som en
följd av detta kan även handlingsrationalitet, dvs. att övertyga utan att ha
undersökt alla potentiella möjligheter, ses som rationellt agerande i ett företag.
Det beror på vilken beslutssituation ledaren befinner sig i.

Inom samtliga av de undersökta projekten handlade det om att kontinuerligt
kommunicera med; i entreprenadprojektets fall underleverantörerna; i
leveransprojektets fall de interna medarbetarna, den tidigare leverantören och
kunden; samt i utvecklingsprojektets fall kunden. Enligt Cleland186 är
kommunikationen med intressenterna en förutsättning för att projektet skall
lyckas. I samtliga fall gällde det att i startfasen bygga upp en bra
kommunikation, för att under projektets gång sedan kunna övertyga
intressenterna om de bästa lösningarna och att få dem engagerade i projektet.
Vi anser oss dock ha identifierat att kommunikationen är speciellt kritisk i
TietoEnator P&NSs leveransprojekt och SiDDs utvecklingsprojekt.
Leveransprojektets behov av kompetens från olika delar av företaget, vilket

                                       
185 Brunsson, 1982
186 Cleland, 1998



Analys

90

medförde en intern osäkerhet kring hur alla projektledare och medarbetare
skulle samordnas mot samma mål, menar vi medförde behovet av en
fungerande kommunikation. Genom att övertala och engagera de interna
medarbetarna och även de externa intressenterna, menar vi att TietoEnator
P&NS kunde påverka projektets riktning och styra samtliga mot det uppsatta
målet. På samma sätt kunde målet anpassas efter kundens kontinuerligt
förändrade krav på projektet, vilket resulterade i ett lyckat projekt. I det
studerade samhällsprojektet upplevdes kommunikationen med kunden och
den tidigare leverantören som begränsad av respondenterna. Vi menar dock
att denna informationsstruktur underlättade för projektledarna att styra
kommunikationen. Genom att vara den enda kontakten med intressenterna
kunde dessa kontrollera att alla parter styrde mot samma mål.

Yukl187 beskriver hur en ledares styrningsarbete underlättas med hjälp av en
god intern kommunikation. Författaren menar att kommunikationen bl.a. kan
minimera suboptimeringen mellan olika enheter genom att medarbetare i de
olika delarna av organisationen får information om hur övriga enheter
presterat. Detta menar vi visar på behovet av, i ett så utspritt projekt som
Samhällsprojektet, framställningen av ett fungerande informationssystem
redan i startfasen. Genom informationssystemet menar vi att förmedlingen av
de viktiga besluten som tas i startfasen kan underlättas. Vidare anser vi att det
kan vara svårt att få tid till att strukturerar upp ett informationssystem när
projektet väl satt igång.

Vikten av ett tydligt informationssystem kan även kopplas till Yukls
diskussion kring att ge fler direkt tillgång till informationen. Ser vi till det stora
leveransprojektet i TietoEnator P&NS, med de utspridda medarbetarna,
menar vi att det var extra viktigt att alla delaktiga själva kunde hämta
nödvändig information då det kunde vara svårt att få tag i och fråga den
ansvarige personligen. Genom att ha uppdaterad information tillgänglig samt
ha kontinuerliga möten med medarbetarna anser vi att styrningen mot
projektmålen skulle ha underlättats väsentligt. Enligt svaren i empirin var det
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dock i just detta projekt som många medverkanden inte fick tag i den viktiga
informationen. Bristen på kommunikation mellan dessa och projektledarna
menar vi kan ses som en anledning till många av de problem som uppkom
under projektets gång. Enligt Yukl kan avsaknaden av tillgänglig intern
information och kommunikation även resultatet i att vissa medarbetare arbetar
förbi de satta målen188.

Brunssons189 tanke om att en ledare genom kommunikation skulle kunna bli
handlingsrationell och få med sig sina medarbetare i ett beslut menar vi skulle
kunna kopplas till projektledaren i leveransprojektets styrning av sina
medarbetare. Genom kommunikationsstyrning menar vi att denne skulle ha
kunnat engagera medarbetarna så att problemet, vad gäller oviljan att
rapportera fel som togs upp i empirin, skulle ha kunnat undvikas.
Projektledaren menade att det ofta händer att dennes medarbetare stannar
upp i sitt arbete utan att rapportera detta. Enligt denne medför detta att
projektet kan dra ut på tiden och att andra aktiviteter får skäras ned på. Råder
en god kommunikation mellan dessa båda parter menar vi att förståelsen för
projektets mål och tidplanering skulle underlättas. Vi vill med detta säga att
förutsättningen för att den tidigare diskuterade kritiska målstyrningen inom ett
leveransprojekt av denna storlek och längd, är att det finns ett system för hur
dessa skall uppföljas och kontrolleras redan från start.

I SiDDs utvecklingsprojekt kan främst kommunikationen med kunden ses
som mest kritisk. Denna typ av projekt menar vi kan karakteriseras av både en
intern och extern osäkerhet. Den interna osäkerheten uppkommer, liksom i
TietoEnators leveransprojekt, som en följd av ovissheten hur projektet skall
struktureras upp och vilka mål man skall sikta mot. Den externa osäkerheten
menar vi är ett resultat av främst kunden påverkan på projektet. Genom en
fungerande kommunikation anser vi att främst den interna osäkerheten kan
underlättas. Utan att tidigt bygga upp en fungerande kommunikation med
kunden anser vi att det hade varit svårt att få information om projektets mål,
dvs. kundens verkliga förväntningar. En förutsättning för att projektet skulle
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lyckas menar vi var beslutet att ha kontinuerliga möten under projektets gång,
och framför allt under de tidiga faserna av projektet. Då det medicintekniska
utvecklingsprojektet inte var så stort menar vi att den interna
kommunikationen inte kan ses som lika kritisk som i leveransprojektet. SiDD
har dock förebyggt eventuella problem kopplade till kommunikationsstyrning
genom att hela projektgruppen sitter nära varandra i s.k. projektrum. Där sker
kontakten på informell väg vilket gör att många problem kan lösas den vägen.
För att vara säker på att alla fått informationen har de även veckomöten med
projektgruppen.

5.4.2 Relationsstyrning
Enligt Löwendahl & Revang190 går utvecklingen i vad de kallar ”Det
postindustriella samhället”, dvs. idag, mot att företagen simultant utsätts för
både internt och externt tryck (från att tidigare enbart utsatts för det ena eller
andra.). Det interna trycket har uppkommit som en följd av det ökade kravet
på teknisk kompetens inom företaget och behovet av kompetent personal.
Det externa trycket innebär ett allt högre krav från dagens sofistikerade och
kompetenta kunder. Denna trend menar vi kan förklara projektens allt mer
komplexa karaktär och samtidigt förklara varför projektledarna är så pass
måna om att värna om sina kunder. Författarna är inte ensamma om att se
denna trend mot kundens ökande inflytande på dagens företag. Zineldin191

håller med om detta och talar bl.a. om interaktionens  kvalitet mellan kunden och
säljaren. Med detta menas att det gäller att ha en bra relation med kunden för
att gemensamt nå den bästa lösningen på ett problem.

Relationsstyrning menar vi kan ses som Yukls 192 teori om hur ett involverande av
människor (Både inom och utom företaget) kan påverka ett maktberoende,
antingen direkt eller indirekt, samt minska osäkerheten som en följd av ett
förtroende mellan de olika parterna. Genom att ha en god och långsiktig
relation menade respondenterna i respektive projekttyp att projektarbetet
underlättades. Fanns ingen tidigare relation och saknades det ett förtroende
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mellan projektmedlemmarna och intressenterna var det viktigt att lägga ned
tid i startfasen på att skapa en god relation för det fortsatta arbetet.

Den ovanstående diskussionen kring kundens ökade förhandlingsförmåga
mot dagens företag menar vi främst kan identifieras inom SiDDs
utvecklingsprojekt. I detta fall handlade det om att låta kunden involveras i
produktutvecklingen för att gemensamt komma fram till den bästa lösningen.
Genom att skapa en god relation i startfasen menar vi att den externa
osäkerheten genom kundens påverkan på resultatet kunde vändas från något
negativt till något positivt för utvecklingsarbetet. Att få kunden att känna sig
delaktig i arbetet anser vi således kan underlätta styrningen mot, i denna typ av
projekt, de ständigt föränderliga målen.

Även inom ABB Contractings entreprenadprojekt kan identifieras ett stort
behov av en god relation. I detta fall handlar det dock främst om att minska
den externa osäkerheten från underleverantörerna och entreprenörerna inom
projektet och för att kunna minska en eventuell suboptimeringseffekt. Då det
råder en beroendesituation mellan dessa i ett totalprojekt som
Häktetprojektet, tolkar vi det som att det bästa sättet att få med sig dessa mot
målet är att skapa en långsiktig relation och ett förtroende dessa emellan. Det
handlar, enligt vår mening, om att ABB Contracting måste kunna lita på att de
övriga aktörerna gör sin del av projektet inom utsatt tidsram. Som exempel på
relationens vikt kan ses ABB Contractings ramavtal med vissa
underleverantörer och entreprenörer för att gynna en långsiktig relation.

Slutligen kan vi sammanfatta ovanstående diskussion med att det i den
rådande projektlitteraturen främst nämns styrning som t.ex. målstyrning,
styrning genom planering och resursstyrning. Vi kan dock tyda i de studerade
projekten att styrning genom kommunikation och relationer anses vara viktiga
och till och med avgörande i dagens projekt. Utan en fungerande
kommunikation och en långsiktig relation mellan projektledaren och
projektets intressenter menar vi att styrning genom målformulering, planering
etc., mister sin verkan då denna typ av styrning inte når ut till, och får med sig
dem de berör. Frågan om vilken av dessa styrningssätt som är bäst lämpad
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kopplar vi dock åter till Brunssons193 diskussion kring vad som är mest
rationellt, handlingsrationalitet eller beslutsrationalitet, där slutsatsen är att
ibland så är det ena bra och ibland det andra. Det finns således inget alternativ som
generellt kan ses som bättre än det andra, vilket vi även anser är fallet med
styrningen av projekt.

Vår tolkning är att relationsstyrningen har störst betydelse inom
entreprenadprojektet och utvecklingsprojektet då det i mångt och mycket
handlar om att minska osäkerheten kopplat till de olika intressenterna inom
dessa projekt. Saknas ett förtroende dem emellan blir det, enligt vår mening,
svårt att mål- och planeringsstyra projekten.

Kommunikationsstyrningen spelar, enligt empirin, en viktig roll i
leveransprojektet och utvecklingsprojektet. I leveransprojektet är det främst
den interna kommunikationen som har en betydelse för projektets resultat.
Skälet till detta är, enligt vår mening projektets storlek och längd, vilket
innebär att alla inblandade måste vara uppdaterade på vad som händer i de
olika delarna i projektet. Vi menar dock att mål- och planeringsstyrning spelar
en lika avgörande roll som kommunikationsstyrning i denna projekttyp, då vi
tolkar det som att tydliga mål och en tydlig struktur är en förutsättning för att
ett långt projekt som det studerade Samhällsprojektet skall lyckas.

I utvecklingsprojektet menar vi att det främst handlade om att med
kommunikationens hjälp uppdatera sig om kundens verkliga behov samt att
ha möjligheten att övertala denne vid en eventuell tvist om hur arbetet skall
läggas upp. Då mål- och planeringsstyrningen är så pass komplicerad och svår
att förutse menar vi att styrningen genom kommunikation spelar en viktigare
roll i denna typ av projekt.

För att återkoppla till den tekniska komplexitetens inverkan på projektarbetet
tyder empirin som att relationerna och kommunikationen är viktig inom alla
typer av projekt, både de enkla och de komplexa.

                                       
193 Brunsson, 1982



Kritiska faktorer i projektets tidiga faser

95

Vidare ser vi det som att styrningen av alla de studerade projekten underlättas
i de fall då projektledaren, redan i startfasen, lägger ned tid på att skapa en god
relation med alla inblandade i projektet, samt ser till att det finns en
fungerande kommunikation mellan dessa. I figur 5.3 tydliggörs
kommunikationens och relationens betydelse i de olika projekttyperna. I
modell A illustrerar pilarna entreprenadprojektets behov av en god relation
mellan projektet och dess intressenter som en följd av den externa
osäkerheten, i modell B illustrerar pilarna leveransprojektets behov av en
ömsesidig kommunikation som en följd av den interna osäkerheten. Slutligen
visar pilarna i modell C behovet av både en bra relation och en ömsesidig
kommunikation i ett utvecklingsprojekt som en följd av en både interna och
extern osäkerhet.

Figur 5.3; Styrningsmodellen med respektive projekttyps behov av kommunikation
respektive relationer för att minska osäkerheten i startfasens inverkan på projektet

         A  B            C

Extern osäkerhet

Styrnng
av
entrepren
-adprojekt

Styrning av
entrepren.

projekt

Extern osäkerhet

Styrning av

entrepren-

Styrning av
leverans
projekt

Intern osäkerhet

Styrning av

entrepren-

Styrning av
utvecklings

projekt

Extern och intern
osäkerhet

Relation Kommunikation
Relation och

Kommunikation



96

6 SLUTSATSER

I detta sista kapitel kommer vi att sammanfatta vårt analyserande kapitel och ta fram det
kärnfulla. Slutsatserna baseras på våra tre minifall samt den teori som presenterats under
uppsatsens framväxt

6.1 Arbetet under startfasen av projekt
Inledningsvis poängterade vi att de aktiviteter som utfördes under startfasen
hade en avgörande betydelse för det fortsatta arbetet, och således för
projektets resultat. Utifrån de projekt som studien koncentrerats till kan vi dra
slutsatsen att många av de aktiviteter som nämns i litteraturen faktiskt
utfördes även i verkligheten. Startfasens betydelse skiljer sig dock åt mellan de
olika projekttyperna. Vi har i uppsatsen kommit fram till att projektets grad av
teknisk komplexitet är en påverkande faktor i detta fall. I de mer komplexa
projekten blir det speciellt viktigt med en bra och framförallt grundlig
genomgång innan projektet startas. Skälet till detta är att möjligheten att lösa
problem i efterhand är relativt begränsad i dessa projekt. Detta kan i sin tur
ses som ett resultat av att framtagandet av nya produkter är så pass tekniskt
komplext och omfattande med flera delar som är beroende av varandra, att
det medför att en ändring i en del även kräver uppdatering i övriga delar av
systemet. Hamnar man på fel spår i ett tidigt skede och upptäcker felet först
senare kan det vara enormt tidskrävande att rätta till felen. Processen kan
beskrivas som iterativ. I det mindre komplexa projektet kan dock problemen
lösas allteftersom de uppstår då de är av enklare natur, varför även arbetet kan
komma igång snabbare. Startfasens betydelse har vidare en naturligt nära
koppling till hur mycket tid som läggs på startfasen. Trots att samtliga av de
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undersökta projekten kan karakteriseras som tidspressade projekt, valde
projektledarna i de mer tekniskt komplexa projekten, till skillnad från det
enkla projektet, ändå att lägga ned tid på startfasen. Detta trots att arbetet i de
efterföljande faserna kom att påverkas. Studien visar på att skälet till detta är
behovet att strukturera upp projektet och försöka minska den osäkerhet som
ovissheten om projektets upplägg medför.

Användandet av standardiserade styrningsverktyg, som exempelvis en
projektmodell utgör, menar vi framförallt underlättar de mer komplexa
projekten. Vi har i studien kommit fram till att det främst är modellens
strukturerande effekt som underlättar arbetet i startfasen. Det är dock viktigt
att reflektera över hur dessa standardiserade verktyg används. Vi menar att de
bör anpassas efter respektive projekt och användas med förnuft så att inte det
administrativa arbetet överskrider nyttan med dessa verktyg. I vår studie anser
vi att det finns belägg för konstaterandet att man i många projekt ”slappnar
av” och slutar med att vara uppmärksam på förändringar i projektets
förutsättningar bara för att man följer en projektmodell. Vi vill därför lyfta ett
varnande finger för detta och menar att modellen enbart bör ses som ett
verktyg, vilket skall underlätta projektarbetet. Följs modellen slaviskt utan att
anpassas efter projekttyp och förutsättningar försvårar modellen snarare
styrningsarbetet under startfasen.

6.2 De kritiska faktorerna i startfasen för respektive
projekttyp

I vår studie har vi konstaterat att de kritiska faktorerna under startfasen av
projekt beskrivs på ett allmänt och generaliserande plan i litteraturen. Vi har
dock kommit fram till att dessa skiljer sig åt mellan de olika studerade
projekttyperna. Det är därför viktigt att projektledaren ser de kritiska faktorer
som kan kopplas till sin projekttyp och fokusera till dessa för att effektivisera
projektarbetet och lyckas med styrningen redan från start.

Då vi såg till de kritiska faktorerna som togs upp i litteraturen kunde vi
identifiera främst tre av dessa i empirin; målformuleringen, riskhanteringen,
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samt intressenternas påverkan. Endast intressenternas påverkan kan dock ses
som gemensam för de olika projekttyperna.

Målformuleringen visade sig vara mest kritisk i utvecklingsprojektet. Skälet till
detta kan återigen kopplas till den tekniska komplexiteten, vilken medförde en
osäkerhet kring hur projektet skulle struktureras upp på bästa sätt redan i
startfasen. Då tydliga mål i startfasen var en nödvändighet i denna typ av
projekt, dels för att skapa legitimitet för projektet hos kund, och dels för att
skapa engagemang hos medarbetarna, upplever vi att denna aktivitet kan ses
som extra kritisk just i denna projekttyp.

Riskhanteringen kunde framför allt identifieras som ett kritiskt moment i
leveransprojektet. I uppsatsen har vi kommit fram till att den viktigaste
orsaken till detta är att arbetet inom denna projekttyp är svårt att anpassa efter
oväntade problem under arbetets gång. Detta medför att behovet av att
identifiera problem och förebygga dessa i startfasen blir extra stort i denna typ
av projekt. Riskhanteringen blev ett kritiskt moment då de involverade främst
såg till de tekniska riskerna kopplade till projektet. Övriga risker, som
personalbortfall etc. togs ingen hänsyn till. I det studerade projektet lyckades
man med hjälp av lite tur få ett positivt resultat i slutändan, trots denna
missberäkning. Vi menar dock att det bör läggas mer fokus på denna genom
att dels ta med icke-tekniska aspekter, dels uppdatera den under projektets
gång och således inte bara se den som en faktor som enbart är viktig i
startfasen. Till sist vill vi även trycka på vikten att ta fram riskanalysen i grupp
då projektorganisationen har en sådan hierarkisk struktur.

Som nämndes ovan kan vi dra slutsatsen att intressenternas påverkan på
projektet är kritiska i alla de studerade fallen. Kundens påverkan på leverans-
och utvecklingsprojektet menar vi tyder på att även projektarbetet påverkats
av trenden mot att kunden har fått en allt starkare förhandlingskraft på dagens
företag, vilken diskuteras av bl.a. Lövendahl & Revang194. För att
intressenternas inverkan ska bli positiv på projektarbetet har vi kommit fram

                                       
194 Lövendahl & Revang, 1998
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till att det handlar om att involvera dessa i projektet med hjälp av
kommunikation och relationer. Detta medför att även dessa två faktorer kan
ses som kritiska i samtliga av de studerade projekttyperna. Genom att ta hjälp
av kommunikationen och relationerna vid styrningen av projekt har vi kommit
fram till att projektet har en större möjlighet att uppnå de utsatta målen.

Kommunikationens och relationernas betydelse för projektarbetet var dock
något som vi uppmärksammade först efter att vi analyserat svaren i våra
minifall. Skälet till detta var att den litteratur vi studerat inför uppsatsen inte
behandlat dessa faktorer i någon större utsträckning och att det var i
diskussionerna med våra respondenter som vi kom fram till kommunikationen
och relationens relevans under startfasen av projekt. Vilken av dessa
styrningstyper som är bäst lämpad beror dock återigen på vilken projekttyp
man arbetar med.

Vår studie pekar på att ett entreprenadprojekt kan ses som lyckat om det blir
klart i tid och om den slutliga kostnaden understiger den i startfasen uppsatta
fasta kostnaden. Kravet på att projektet skall bli klart i tid medför att
relationsstyrningen av projektets olika underleverantörer och entreprenörerna
blir en kritisk faktor. Saknas ett förtroende dem emellan blir det, enligt vår
mening, svårt att styra projektet så att alla delmoment blir klara enligt
tidsplanen.

Samma krav som för ett lyckat entreprenadprojekt gäller enligt empirin även
för ett lyckat leveransprojekt. För att dessa krav skall kunna uppfyllas krävs
dock i detta fall en kommunikationsstyrning där det gäller att få med sig
kunden och eventuella tidigare leverantörer. Är dessa negativt inställda till ett
leverantörsbyte gäller det att övertala och engagera dessa och på detta sätt
styra projektet mot målet. En förutsättning för detta är ett fungerande
informationssystem som kan underlätta kommunikationen mellan de olika
parterna. Även kravet på de olika kompetenserna för att kunna utföra denna
typ av leverans medför att den interna kommunikationen får en betydande roll
för att mål- och planeringsstyrningen skall ha en effekt i denna typ av projekt.
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Vad som anses vara ett lyckat utvecklingsprojekt skiljer sig åt från de två
övriga projekttyperna. I denna projekttyp var målet snarare att överträffa
kundens förväntningar på projektet. Detta innebar att framför allt
relationsstyrningen, men även kommunikationsstyrningen spelade en
avgörande roll i denna typ av projekt. Genom att ha en god relation där
kunden får känna sig delaktig i projektet har projektledaren i ett
utvecklingsprojekt en möjlighet att göra dennes påverkan på projektet till
något positivt. Med en positiv inverkan menar vi i detta fall att kunden
tillsammans med medarbetarna i projektet kan utveckla produkten. Samtidigt
gäller det att med kommunikationens hjälp uppdatera sig om kundens verkliga
behov samt att ha möjligheten att övertala denne vid en eventuell tvist om hur
arbetet skall läggas upp. Då mål- och planeringsstyrningen är så pass
komplicerad och svår att förutse menar vi att styrning genom kommunikation
och relationer spelar den avgörande rollen i denna typ av projekt.

Sammanfattningsvis vill vi trycka på vikten av att situationsanpassa styrningen av projekt
efter projekttyp, för att därigenom genomföra en så effektiv projektstart som möjligt och
undvika projektets fallgropar.
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BILAGA-Intervjuguide

Frågor kring respondentens bakgrund
Vilken tjänst har Du/Vilka är Dina arbetsuppgifter?
Hur länge har Du arbetat för X?
Sedan hur länge har Du arbetat i projekt?
Arbetar Du bara i projekt, eller har Du även arbetsuppgifter inom
linjeverksamheten?
Hur definierar Du ett framgångsrikt projekt?

Övergripande frågor om hur företaget bedriver projekt

Hur är projekten organiserade?
Är Ert företag en ren projektorganisation, matris, eller linjeorganisation?
Varför har ni valt just den organisationsformen?
Hur fungerar samspelet mellan projektorganisationen och linjeorganisationen?
Hur accepterat är projektarbetet av linjecheferna?
Antal personer inblandade, vilka är dessa?
Vad har de för bakgrund, kompetens? (homogenitet)
Vad avgör vilka som är med?
Hur många projekt arbetar en medarbetare parallellt med i genomsnitt?
Är det svårt att behålla nyckelpersoner under hela projektet?
Hur genomförs projekt?
Vilka faser finns och vilka aktiviteter uppkommer under respektive fas?
Överlappar de varandra?
Är det många individer som går in och ut ur projekten?
Hur sker överlämnandet av uppgifter från en medlem av projektet till en
annan?
Finns det några problem kopplade till gruppens ständiga föränderlighet?
Vilka är de bestående i projekten?
Varför är just dessa personer bestående?
Vilken roll spelar projektledaren?
Hur många projektledare brukar medverka under ett projekt?
Hur många projekt ansvarar en projektledare för parallellt i genomsnitt?
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Hur engagerade är ledaren/-na i arbetet?
Är denne alltid anträffbar vid problem?
Tas idéer från medarbetarna tillvara på?
Delegeras arbetsuppgifterna/ansvarsområden ut till medarbetarna?
Hur pass stor kontroll har denne över projektets resurser?
Har projektledaren även personalansvar?
Finns det en styrgrupp?
Vilken roll spelar den?
Vad har medlemmarna av denna för bakgrund/kompetens, titel, roll osv.?
Hur sprids information/erfarenheter mellan olika projekt, alt.
projektmedlemmar?
Hur sprids informationen i början till att projektmedlemmar?
Hur sprids information under projektets gång såväl internt inom projektet,
som externt mellan projekt?
Vem är ansvarig för informationsspridningen?
Vilka intressenter är kopplade till projekten?
Vilken är deras roll?
Hur påverkar de projekten?
Hur informeras alla intressenter av projektets utveckling?
Vad är positivt respektive negativt med dessa intressenters medverkan?
Har projekten ofta externa leverantörer?
Hur fungerar samarbetet med dessa?
På vilket sätt kan de påverka projektets utfall?
Hur fördelas resurser mellan olika projekt?
Är det ett problemområde?
Vid misslyckade projekt eller projekt som haft motgångar, vilken fas
har varit den kritiska dvs. där det har gått fel?
Generella problem kopplade till projektarbete?
Vad beror de på?
Vad gör man för att lösa dessa?
Frågor om projektstarten

Vad anser ni på företaget är starten av projekt?
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Varierar det med vilken typ av projekt det är eller finns det andra faktorer som
spelar in?

Vilka rutiner finns under startfasen?
Gäller rutinerna generellt för hela företaget?
Anser Du att det saknas några rutiner för detta?
Hur presenteras projektet för de medverkande medlemmarna?
Hur får ni igång alla medverkande till att förstå sin uppgift och sätta igång och
arbeta?
Använder ni er av en förstudie i ert projektarbete?
Hur många personer deltar under förstudien?
Är det svårt att samla in alla relevanta medarbetare till förstudien? (Då man
inte vet om det verkligen kommer att bli ett projekt eller inte).
Är det svårt att förutse vilka resurser som kommer krävas redan under
förstudien?
Hur går förstudien till?
Vad är syftet med förstudien?
Hur lång tid läggs ner på förstudien?
Finns någon intern projektmodell?
Hur ser den ut?
I vilken utsträckning används den?
Anser ni att den stödjer projektarbetet eller hämmar den?
Använder ni er av en projektdefinition i ert projektarbete? (Syftet med
projektdefinitionen är att bedöma förutsättningarna hur du skall
genomföra projektet.)
Görs en Intern företagsanalys (SWOT)-
Behärskar vi nödvändig teknik?
Rätt kompetens?
Ser man till om tillräckligt med erfarenhet finns inom området? (Tar
erfarenhet från tidigare projekt?)
Ser man till hur projektet påverkar andra projekt?
Görs en Aktivitetsplan-
Kalkylerar ni på tidsåtgång, beroende av tidigare aktiviteter?
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Ser ni redan under förstudien till kommande resursbehov i form av
kompetens och material?
Hur startas aktiviteter upp? Så snabbt som möjligt/efter att de noggrant
preciserats?
Görs en Tidplan-
Görs en Känslighetsanalys-
Ser ni till vad ändrade förutsättningar som kalkyler bygger på skulle kunna
innebära?
Ser ni till hur de tre projektpelarnas värden skulle påverkas/förändras vid olika
utfall?
Ser ni till vilken av pelarna som är känsligast för förändringar?
Görs en Riskanalys-
Hur genomförs riskanalysen?
Vilka risker ser man till?
Gör ni en riskbedömning av möjligheter/hot på marknaden innan projektet
startas?
Gör ni en inre riskanalys som ser till projektets organisation etc?
Är riskanalysen viktig för projektets resultat?
Upplever ni problem i projektstarten?
Vilka typer av problem har ni?
Hur tar de sig uttryck?
Vad beror problemen på?
Hur försöker ni lösa dessa problem?
Vad ses som mest kritiskt under projektstarten av ett projekt, tiden,
resurserna eller kvalitén?
Beror det på vilka typer av projekt eller är det andra saker som styr?
Hur påverkar respektive pelare arbetet under startfasen?
Hur mycket tid läggs ned under startfasen?
Prioriteras tiden, dvs. att komma igång så snabbt som möjligt?
Vilka krav har intressenterna/kunden på startfasens tidsplan?
Hur struktureras projekt upp?
Hur noggrann är planeringen?
Hur sätts mål upp?
Hur ofta träffas ni och diskuterar dessa mål?
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Hur ofta ändras målen?
Vad beror det på?
Har ni många milstolpar/deadlines eller liknande?
Bestäms dessa redan under startfasen?
Har ni någon typ av checklista som gås igenom vid starten?

Har ni handlingsplaner, åtgärdslistor etc.?
Hur sker ändringar och tillägg längs projektets gång?
Vem är ansvarig för det administrativa arbetet?
Vem sköter det?
Hur ingås avtal?
Kontrakt?
Hur tydlig är kundens kravspecifikation i startfasen?
Uppkommer ofta missförstånd ang. behov/mål från kund?
Är det samma personer som skriver och tar emot order som sedan är
med i det praktiska arbetet med projektet?
Hur fördelas kostnader för respektive fas? Läggs de tunga resurs- och
tidskrävande aktiviteterna tidigt i projektet eller mot slutet. (Baseras på
hur de ackumulerade kostnader fördelas över tiden.)
Hur avslutas projekt?


