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Sammanfattning 
 
Titel: Det är osäkert vad det beror på – Multiprojektstyrning i forsknings- och 
utvecklingsenheter 
Författare: Nils Gerdes och Daniel Windahl 
Handledare: Jörgen Dahlgren 
 
BAKGRUND: I dagens organisationer är det allt vanligare att verksamheten bedrivs i 
projektform. När företag allt mer började ta till sig projektbaserade strukturer kom relationen 
mellan projekt i fokus. Denna arbetsform kräver en ny typ av styrning, detta för att hantera de 
beroenden som finns mellan projekten samt för att möta de samordningsproblem som kan 
uppstå. De senaste åren har projektstyrning blivit ett allt vanligare forskningsområde, 
multiprojektstyrning finns det dock inte mycket information om. Den forskning som väl 
genomförts har inriktats mot byggsektorn varför forskning på komplexare områden eftertysts. 
 
SYFTE: Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur kunskapsintensiva 
multiprojektorganisationer hanterar sin projektverksamhet, samt att utröna hur olika 
organisationers egenskaper påverkar behovet av styrsystem. 
 
GENOMFÖRANDE: Det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer på BT 
Products R&D, Gambro R&D och AstraZeneca Development R&D. Samtliga organisationer 
är mogna och har en arbetsgång som baseras på projekt.  
 
RESULTAT: Ett företags verksamhetsområde medför en viss grad av osäkerhet i den 
praktiska verksamheten, ytterligare en annan verksamhetsspecifik faktor är beroendegrad 
mellan projekt. Vidare är ett viktigt karaktärsdrag hos organisationer graden av 
differentiering. Dessa tre faktorer beskriver organisationens karaktäristika, med andra ord 
vilket utgångsläge organisationen har i sitt arbete. För att kunna hantera osäkerhet krävs att 
organisationen har tillräckligt bra reflexer för att möta oförutsedda händelser, detta löses 
genom att ge projekten mer auktoritet jämfört med funktionen. För att hantera beroenden 
krävs att verksamheten koordineras, vilken grad av koordinering som krävs beror på vilken 
grad av beroenden som finns representerat. Slutligen måste den komplexitet som 
differentiering ger hanteras, detta sker genom integrationen och omfattningen av 
styrsystemen. I uppsatsen presenteras avslutningsvis en modell som beskriver relationen 
mellan organisationen och dess styrning. 
 
SÖKORD: Multiprojekt, projektstyrning, forskning och utveckling, FoU, BT, Gambro, 
AstraZeneca 



  



Abstract 
 
 
Title: It is uncertain what it depends on – multi-project management in research and 
development units. 
Authors: Nils Gerdes and Daniel Windahl 
Instructor: Jörgen Dahlgren 
 
BACKGROUND: Project based structures has become more and more common in the 
organizations of today. As the project based structures are given a more central role in the 
organizations the interdependencies between the projects are getting more attention. These 
structures need a new type of control to meet the unique challenges that arise. The research 
that has been done has been concentrated around the project form and the projects internal 
control, the area of multi-project management is therefore relatively unexplored. The few 
existing studies on the subject focus on projects in the construction industry why research in 
more complex fields of business have been requested. 
 
PURPOSE: The purpose of this thesis is to explore and analyze how knowledge intense 
multi-project organizations manage their project activities, and to determine how different 
organizational characteristics affect the need for management control systems.   
 
METHODOLOGY: The empirical data has been collected through interviews with 
personnel in BT Products R&D, Gambro R&D and AstraZeneca Development. These 
organizations are all mature and project intense. 
 
CONCLUSION: With an organization´s line of business follows a certain level of 
uncertainty and interdependencies between projects. Another important factor is the 
organization´s level of internal and external differentiation. These three factors together 
describe the characteristics of an organization, which forms the organization´s starting 
position. To handle the uncertainty of unpredicted events the organizations’ reflexes has to be 
quick enough; this is made possible through a project oriented organizational structure where 
the project managers have more authority than the function manager. Interdependencies 
between projects is handled through coordination, the level of coordination needed is 
dependent on the degree of interdependencies. Last but not least the organization has to 
handle the complexity that comes with the degree of internal and external differentiation. This 
is managed through the integration and extent of the management control systems. In the 
analysis chapter a model is presented that describes the relationship between the organization 
characteristics and management control systems. 
 
KEY WORDS: Multi-project, project management, research and development, R&D, BT, 
Gambro, AstraZeneca 
 



 
 
  



Förord 
 
Uppsatsprocessen har varit mycket givande och vi har genom arbetet fått en speciell inblick i 

det aktuella problemområdet och de tre studerade organisationerna. Arbetet hade inte kunnat 

genomföras om det inte vore för ett antal tillmötesgående och hjälpsamma personer, dessa vill 

vi passa på att tacka här. 

 

Först och främst vill vi tacka vår handledare Jörgen Dahlgren som löpande planterat de frön 

som resulterat i den slutgiltiga uppsatsen, vi vill även tacka Jonas Söderlund som inspirerade 

oss i början av arbetsprocessen. För all hjälp med navigering i kontaktdjungeln vill vi även 

tacka Ludvig Swedjemark för sin ansträngning. 

 

Vi vill vidare tacka våra kontaktpersoner i de studerade organisationerna för att de tagit sig tid 

och hjälpt oss få en inblick och förståelse för hur respektive organisation fungerar. De 

personer vi huvudsakligen vill tacka för sina bidrag till studien är våra kontaktpersoner Jörgen 

Furuhjelm på BT Products R&D, Kristian Enkvist på Gambro R&D samt Jan-Peter Idström 

på AstraZeneca Development.  

 

Det finns slutligen ytterligare en person som inspirerat oss de sena kvällar och nätter då 

analysen tog sin form och som stöttade oss när ögonen började ge vika. Ett stort tack till Axl 

Rose som genom sin musik gett energi, när uthålligheten började svika.  
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Nils Gerdes och Daniel Windahl 
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1. Inledning 
I kapitlet ges en motivering till varför området multiprojektstyrning är intressant att studera. 

Den forskning som i dagsläget är gjord på området har till största del bedrivits inom 

byggsektorn och forskning på mer komplexa områden har efterlysts, varför fokus i denna 

uppsats lagts på forsknings- och utvecklingsverksamhet. Resonemanget utmynnar i en 

formulering av forskningsfrågor och syfte. 
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1.1. Bakgrund 

“En multiprojektorganisation är en organisation som på ett medvetet sätt 

använder sig av projektledning och projektarbetsformen för att uppnå sina 

affärsmässiga och sociala mål. Projektarbete berör alla anställda i 

organisationen, oberoende av vilka roller de innehar och vilka 

ansvarsområden de representerar. Projektets styrka är att det tillåts 

fokusera på att uppfylla sina mål. Här finns emellertid en inbyggd risk för 

att organisationens överordnade affärsinriktning går förlorad, om man 

inte samtidigt inför en effektiv styrning av den totala projektportföljen - 

multiprojektstyrning.” 

Källa: Semcon, URL1  

 

I det moderna samhället har projektformen blivit ett allt vanligare sätt att bedriva verksamhet. 

Det senaste årtiondet har projektstyrning även blivit ett viktigt strategiskt moment som företag 

använder för att öka sin konkurrenskraft. (Maylor et al, 2006) Då ett antal samtida projekt 

bedrivs i ett företag krävs det att dessa samordnas för att företagets resurser ska användas 

optimalt. Olika projekt i en organisation är alltid beroende av varandra på grund av till 

exempel resursdelning och, om projekten följer på varandra i tid, även respektive projekts 

resultat (Thompson, 1967). Ett exempel på en multiprojektsammansättning är utvecklingen av 

en ny bilmodell. Här krävs en hög grad av koordinering mellan många olika ingenjörsgrupper, 

samtidigt som flera olika projekt ska samsas om personalpoolen. Något som ytterligare 

komplicerar arbetet är att flera olika bilmodeller ofta delar samma grunddesign, bottenplattor 

eller andra detaljer. På grund av detta krävs att multiprojekt koordineras och planeras för att 

verksamheten ska fungera tillfredsställande.  

 

En gammal definition på projekt är att det är en arbetsuppgift som ligger utanför den ordinarie 

verksamheten och som ska genomföras inom vissa ramar för att ett bestämt mål ska nås. 

Projektet ska dessutom vara avgränsat bland annat i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. 

(Packendorff, 1993) Projektets ramar har inte förändrats nämnvärt de senaste 50 åren, dock 

har projektet fått en mycket mer central roll i dagens organisationer. Idag är det av stor vikt 

för företag att kunna anpassa sig efter snabba förändringar i omvärlden. Projektformen är ett 

bra sätt att hantera detta krav på, då projekt kan definieras som en kombination av 

organisatoriska resurser vilka är sammansatta för att utföra något som inte tidigare funnits 
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eller förbättra redan befintliga företeelser eller produkter (Cleland, 1999). Då dessa nya 

konstellationer inom organisationen uppkommer måste något sätt att hantera dessa arbetas 

fram. På 90-talet blev det vanligt bland företag att anpassa strukturen efter projekt, detta i 

hopp om att denna typ av organisationsform skulle göra företaget mer flexibelt och bättre 

anpassat för att kunna svara på allt större svängningar på en turbulent marknad (jfr Eskerød, 

1996 och Winter et al, 2006). När företag allt mer började ta till sig projektbaserade strukturer 

kom relationen mellan projekt i fokus. 

Multiprojektorganisationen 

De senaste årtiondena har projektstyrning varit ett allt vanligare forskningsområde medan 

forskningen på olika typer av multiprojektsammansättningar varit relativt begränsad (jfr 

Crawford et al, 2006 och Söderlund & Bredin, 2005). Mycket forskning har gjorts på hur 

projekt ska hanteras men denna forskning är i allmänhet inriktad på de interna faktorerna i 

enskilda projekt och inte på den övergripande multiprojekthanteringen i organisationen 

(Söderlund, 2004). Multiprojekt kan definieras som ”att i en organisation driva flera samtida 

projekt som påverkar varandra” (Sebestyén, 2005, s 17) och det har uppskattats att cirka 90 

procent av de projekt som bedrivs idag bedrivs i multiprojektkontext (Steyn, 2002), se figur 1. 

 
 

 

Källa: Söderlund, 2004, sid 658 

 

För att lättare kunna hantera det i projektform utförda arbetet kan organisationer utveckla sin 

organisationsform ifrån den klassiska funktionsbaserade och gå mot en mer projektorienterad 

struktur (Hyväri, 2006). Det är även vanligt att organisationer strukturerar upp sina projekt i 

projektportföljer där liknande projekt samlas för att underlätta styrningen. Crawford et al 

(2006) har i likhet med Söderlund (2004) genomfört en sammanfattande studie kring 

projektstyrningsforskningen de senaste tio åren. Studierna visar att det finns stora skillnader i 

projektstyrningen mellan branscher, länder och andra tillämpningsområden och även att 

forskningen till största del är inriktad mot stora företag i byggbranschen och tjänstesektorn. 

Firm 
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management 
Inter-firm 
projects 
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Project
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Figur 1: Multiprojektorganisationen 
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Enligt Engwall och Jerbrant (2003) är den forskning som finns på området multiprojekt 

dessutom oftast baserad på de enskilda forskarnas egna erfarenheter eller inriktade på en 

särskild industri (jmf van der Merwe, 1997). Enligt detta resonemang finns förhållandevis lite 

information om vilka faktorer som är hänförbara till företags specifika bransch eller kontext 

och vilka som kan anses vara universala. Engwall och Jerbrant (2003) efterlyser vidare 

forskning på detta område där företag ur olika branscher behandlas, Söderlund och Dahlgren 

(2003) efterlyser även vidare forskning på organisationer som arbetar med forsknings- och 

utvecklingsprojekt. 

1.2. Problemdiskussion 

Vari ligger då de styrningsmässiga utmaningar som en multiprojektorganisation möter? Precis 

som i alla projektorganisationer är det nödvändigt att projekten organiseras och styrs på ett för 

den specifika organisationen fungerande sätt, projekten måste även koordineras så att all 

verksamhet som bedrivs i organisationen leds mot samma mål. Hur organisationer organiserar 

och styr sin verksamhet bör se olika ut beroende på interna faktorer i det specifika företaget 

men även beroende på yttre påverkande faktorer, såsom till exempel aktuell bransch. Då 

forskningen på området externa faktorers inverkan på multiprojektstyrning i dagsläget inte har 

lett fram till några entydiga resultat, finns det anledning att vidare utforska vilken inverkan 

dessa faktorer har på valet av styrningsverktyg. Söderlund och Dahlgren (2003) lyfter vidare 

fram och pekar på de två variablerna osäkerhet och beroende som avgörande vid val av 

styrmekanismer i en multiprojektkontext. Är det möjligt att se några mönster i de styrsystem 

som används i organisationer utifrån dessa variabler? Krävs det mindre styrning i företag med 

lägre osäkerhet eller lägre beroendegrad mellan projekten?  

 

Då beroende diskuteras brukar tre olika former lyftas fram, dessa är delat, sekventiellt och 

ömsesidigt beroende och beskriver en skala från enkelt till komplicerat beroende (Thompson, 

1967). Då Vik (2001) vidare diskuterar osäkerhet används som exemplifierande ytterligheter 

verkstadsindustrin och läkemedelsbranschen. Då verkstadsföretag vanligen karaktäriseras av 

en låg osäkerhetsgrad och mindre avancerade beroenden mellan projekt och 

läkemedelsföretag av en högre grad av osäkerhet och beroende, väcks frågan om det finns 

några tydliga skillnader i deras multiprojektstyrning. Genom att studera organisationer som 

skiljer sig åt avsevärt vad gäller båda dessa faktorer är det troligt att den eventuella effekten 

av variablernas inverkan blir tydligare. 
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Genom att undersöka kunskapsintensiva forsknings- och utvecklingsavdelningar i ett 

verkstadsföretag och samma funktion i ett läkemedelsföretag skulle detta spann mellan låg 

och hög osäkerhet täckas, samtidigt som eventuella skillnader mellan branscher skulle kunna 

identifieras. För att även fånga upp de tre beroendeformerna bör dock ett tredje företag 

studeras, ett företag som befinner sig någonstans mitt emellan de andra två vad gäller 

komplexitet. Med utgångspunkt i ovanstående resonemang formuleras följande frågor: 

 

• Vilka faktorer förklarar bäst kunskapsintensiva multiprojektorganisationers behov av 

styrning? 

• Vilka faktorer är av störst vikt för att hantera de styrproblem som uppstår i 

kunskapsintensiva multiprojektorganisationer? 

• Vilket samband finns mellan organisationen och behovet av styrning? 

1.3.  Syfte 

 

 

 

 

1.4. Studiens fokus 

Fallstudien har begränsats till att undersöka forsknings- och utvecklingsverksamheten i de 

aktuella organisationerna då denna verksamhet är den gemensamma del mellan de olika 

branscherna där tydlig kunskapsintensiv verksamhet pågår.  Enligt Anthony och Govindarajan 

(2001) finns det två sidor av styrsystem, en strategisk sida och en operativ sida (strategic 

control vs. management control). I denna studie behandlas endast den operativa sidan, 

management control. När uttrycket ”styrning” används syftar det därför inte till strategi, om 

inget annat nämns i det enskilda fallet. Då ”portföljer” diskuteras åsyftas portföljen som 

koordineringsverktyg för multiprojekt, inte portföljteori ur ett strategiskt perspektiv (jfr 

Cooper, 1998 och Levine, 2005). Samma princip gäller då begreppet adhocrati (jfr Mintzberg, 

1983) behandlas. Vidare berörs inte heller området projekturval, processen då ”rätt” projekt 

väljs ut, då även detta är en del av den strategiska processen. 

  

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur kunskapsintensiva 

multiprojektorganisationer hanterar sin projektverksamhet, samt att utröna hur 

olika organisationers egenskaper påverkar behovet av styrsystem. 
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1.5. Dispositionsmodell 

 

 
 

 

 

2. Uppsatsprocessen 
Förhållningssätt 

Tillvägagångssätt 

6. Fallstudien 
BT Products R&D 

Gambro R&D 
AstraZeneca Development 

3. 
Projekt- 

organisationen 

7. Analys 

8. Slutsats 

1. Inledning 
Problemdiskussion 

Syfte 

4.  
Begrepps-

apparat 

5 
Verksamhets

-styrning 

1. Begreppet multiprojekt introduceras, 
tre forskningsfrågor och syfte 
formuleras 

 
2. Den kvalitativa fallstudien utvecklas, 

uppsatsens arbetsprocess beskrivs och 
metodval motiveras 

 
3. Relevant teori för multiprojekt-

organisationen presenteras 
 

4. Begrepp som osäkerhet, beroende, 
integration och differentiering 
utvecklas 
 

5. Olika metoder för verksamhets-
styrning presenteras 
 

6. De studerade organisationerna BT 
Products R&D, Gambro R&D och 
AstraZeneca Development presenteras 
 

7. Utifrån fallstudien och den 
presenterade teorin analyseras 
uppsatsens problemområde 
 

8. I det sista kapitlet besvaras 
forskningsfrågorna och syftet uppfylls. 

Figur 2: Dispositionsmodell



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uppsatsprocessen 
I kapitlet ”uppsatsprocessen” presenteras hur arbetet med uppsatsen genomförts. Kapitlet 

inleds med en diskussion kring uppsatsens utformning och det angreppssätt som valt för att på 

bästa möjliga sätt kunna få en förståelse för organisationers multiprojektstyrning. Vidare 

presenteras hur informationsinsamlingen skett och en förklaring ges slutligen på varför 

studien bör anses vara trovärdig. 
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2.1. Förhållningssätt 

Innan syfte och problemställning formulerades genomfördes en förstudie där vi tillgodogjorde 

oss ett stort antal vetenskapliga forskningsartiklar som behandlar området 

multiprojektstyrning, vilket ledde oss in på den väg vi slutligen valde. Vidare genomfördes 

samtal med två personer som forskar på området multiprojektstyrning, vår handledare samt 

ytterligare en forskare vid Linköpings Universitet, för att få en bild av var forskningen står i 

dag och inom vilken inriktning det skulle vara mest relevant att vi koncentrerade vårt arbete. 

Utifrån denna förstudie på området kom vi fram till att det var multiprojektstyrning i 

forsknings- och utvecklingsorganisationer vi avsåg fokusera på, detta då vi ville undersöka 

multiprojektstyrning i en kunskapsintensiv kontext som var jämförbar mellan olika branscher. 

En utvecklad förförståelse påverkar enligt Thurén (2001) alla intryck och val och är därmed 

ett centralt begrepp i det hermeneutiska förhållningssätt som präglar samhällsvetenskaplig 

forskning. Genom ett hermeneutiskt förhållningssätt arbetar forskaren för att svara på frågan 

”vad ser vi och vad betyder det?”, vilket passar väl in på hur vi förhållit oss till information 

under uppsatsprocessen. 

 

”Hermeneutik är generellt sett ett helt centralt begrepp i all 

samhällsvetenskap eftersom de fenomen vi studerar i någon mening alltid 

är meningsbärande.” 

Källa: Danermark, 2003, sid 283  

Slutledningsmetod 

Under arbetet med uppsatsen valde vi att först skapa en teoribas för att bilda oss en 

uppfattning om vad som fanns skrivet på området multiprojektstyrning, detta för att bland 

annat få en bild av vad som skulle komma att möta oss under arbetet med empiriinsamling. Vi 

ville också vara väl förberedda under intervjuerna för att kunna ställa så relevanta frågor som 

möjligt och därigenom få ut mesta möjliga av vårt arbete. Ett deduktivt angreppssätt tar på 

detta sätt avstamp i teorin för att sedan studera empiriska förhållanden. Dock syftar deduktion 

till att verifiera eller falsifiera egna hypoteser, vilket vi inte har haft för avsikt. Vi ville istället 

studera ett fall och sedan beskriva och tolka det. Vid induktion, där utgångspunkten är att 

forskaren ska vara ”ett tomt blad”, ska denne formulera generaliserbara teorier som baserats 

på de relationer och samband som uttolkats i den studerade empirin (jfr Danermark, 2003), 
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vilket inte heller passar fullständigt in på vårt arbetssätt. Johansson Lindfors (1993) beskriver 

en för oss passande slutledningsmetod. 

 

”I idealsituationen tar forskaren med utgångspunkt från sin kunskapssyn, 

ställning till frågan om induktion eller deduktion. Men i praktiken vet vi 

att sällan så är fallet /.../ Den gyllene medelvägen eller en slags 

växelverkan mellan teori och empiri blir därför det övergripande 

angreppssättet i många vetenskapliga arbeten”  

Källa: Johansson Lindfors, 1993, sid 59 

 

Efter att ha samlat in information för fallstudien gick vi tillbaka till teorin för att vidare 

utveckla vår förståelse för det vi studerat och kunna beskriva de förhållanden som uppvisats. 

Johansson Lindfors (1993) kallar detta angreppssätt för den ”gyllene medelvägen” då det 

handlar om att söka inspiration i tidigare studier för att sedan utveckla dessa.  

Ansats 

Ingen omfattande forskning är genomförd på området multiprojektstyrning, varför tanken 

bakom uppsatsen är att bidra till en djupare förståelse på området. För att kunna öka 

förståelsen för det vi studerat menar vi att både beskriva och förklara det. Att arbeta med en 

utforskande och beskrivande fokus är enligt Maykut och Morehouse (1994) ett utmärkande 

drag hos kvalitativa studier. I uppsatsen undersöks bland annat vilket samband som finns 

mellan organisationen och behov av styrsystem, och den kvalitativa ansatsen svarar just, 

enligt Kirk och Miller (1986), på hur ett fenomen finns representerat. Maykut och Morehouse 

(1994) menar vidare att den kvalitativa studien tenderar att utvecklas och omformas under 

arbetets gång vilket även illustrerar arbetsprocessen med denna uppsats. Då vi efterhand fått 

bättre insikt på det studerade området har vi utvärderat och omformulerat uppsatsens syfte och 

frågeställning för att öka relevansen i dessa. Den kvalitativa undersökningen behöver heller 

inte vara låst vid det första utkastet av syfte och frågeställningar utan dessa kan löpande 

anpassas för att studien slutligen ska bli så optimalt utformad som möjligt. (Maykut och 

Morehouse, 1994) 

Studiens utformning 

För att svara på uppsatsens forskningsfrågor och uppfylla syftet studerades ett antal 

organisationer som hade de förutsättningar som krävs för att studera det valda fenomenet. Då 
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det handlar om ett fenomen, ett fall, kallas arbetssättet fallstudie. Enligt bland andra 

Danermark (2003) och Maykut och Morehouse (1994) är ett utmärkande drag för kvalitativ 

forskning att den är just fallbaserad. Tre företag valdes att undersökas då vi ville studera det 

aktuella fenomenet i flera olika organisatoriska kontexter. Organisationerna som studerades 

var BT Products R&D, Gambro R&D och AstraZeneca Development (hädanefter kallas dessa 

i löptext BT, Gambro och AstraZeneca). Enligt Maykut och Morehouse (1999) bör 

redovisning av det empiriska materialet ges relativt stort utrymme för att läsaren ska kunna 

bilda sig en egen uppfattning om de slutsatser som sedan presenteras, vilket har eftersträvats i 

uppsatsen.  

 

Det empiriska urvalet i studien baseras på Thompsons (1967) tre huvudsakliga grader av 

beroende. Uppsatsen tar som nämndes i problemdiskussionen vidare avstamp i Söderlund och 

Dahlgrens (2003) teorier kring faktorer som påverkar multiprojektstyrningen i 

utvecklingsorganisationer. Författarna menar att just beroende mellan projekt är en utav de två 

faktorer som är mest väsentliga för val av styrmekanismer. Thompsons (1967) teorier kretsar 

visserligen kring beroenden mellan avdelningar i organisationer, men vi anser i enlighet med 

Söderlund och Dahlgren (2003) att de är direkt applicerbara på projektverksamhet. Urvalet 

utgår i korthet från dessa tre beroendegrader som benämns delat, sekventiellt och ömsesidigt. 

De tre fallorganisationer som presenteras i kapitel 6 är utvalda för att täcka detta spann. De 

kriterier som ställdes upp för urvalet var, förutom grad av beroende mellan projekt, att 

företagen skulle vara mogna och ha mångårig erfarenhet av multiprojektverksamhet, vilket 

även implicerar ett visst krav på storlek.  

 

Den andra faktorn Söderlund och Dahlgren (2003) lyfter fram som väsentlig vid 

multiprojektstyrning är osäkerhet. Då Vik (2001) diskuterar ytterligheter i osäkerhet utgår han 

ifrån extremerna verkstadsindustrin och läkemedelsbranschen. Vi ville ha ett urval som täckte 

även detta spann, ett företag i en enklare bransch, likt verkstadsindustrin, och ett företag i en 

mer komplex och mer kunskapsintensiv forskningsmiljö som läkemedelsbranschen. Den 

organisation som valdes att representera verkstadsindustrin blev därför BT, vilka vi ansåg 

uppfylla kriterierna om en enklare typ av beroende samt en mindre komplex bransch. Den 

andra ytterligheten blev läkemedelsföretaget AstraZeneca som får anses vara verksamma i en 

mycket mer komplex och osäker miljö. För att täcka upp osäkerhetsspannet men även få 

representanter för samtliga beroendegrader ansåg vi även att ett företag som befinner sig 
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mellan dessa två ytterligheter borde studeras. En bransch som kan ses innehålla likheter med 

båda dessa är den medicintekniska varför medtech-företaget Gambro valdes som representant 

för denna. Samtliga organisationer uppfyller våra krav på mognad då de tillhör företag som 

varit verksamma och framgångsrika inom sina respektive branscher i många år.   

2.2. Praktiskt genomförande 
För att få en god inblick i multiprojektstyrningen i organisationerna har för uppsatsen 

personer med övergripande ansvar intervjuats i samtliga fallföretag. Då fallföretaget ej 

använder liknande hierarkiska strukturer har det inte varit möjligt att intervjua personer på 

exakt samma positioner i alla organisationer. Vi har i studien dock strävat efter att få tillgång 

till en person med ett övergripande koordinerande projektansvar samt en person med direkt 

inblandning i projektverksamheten (jfr van der Merwe, 2002). 

 

I BT intervjuades en Working Method Coordinator med koordineringsansvar för 

projektverksamheten och en Project Manager. I Gambro intervjuades Senior Vice President 

(SVP) med det högsta ansvaret för forsknings- och utvecklingsverksamheten i företaget, samt 

en Portfolio Manager med ansvar för en projektportfölj. Slutligen intervjuades i AstraZeneca 

en Global Project Director med strategiskt multiprojektansvar samt en Global Project 

Manager med operativt ansvar i verksamhetsområdet Cardiovascular. Då AstraZeneca 

Development är en stor och uppdelad organisation valde vi även att genomföra en 

kompletterande intervju med ytterligare en Global Project Director i verksamhetsområdet 

Neuroscience, för att få ett övergripande intryck av hela organisationen. Intervjuer är en 

metod som blivit allt mer accepterad för forskning och vi menar att vi inte på något annat 

tillvägagångssätt skulle ha kunnat få en lika djup inblick och förståelse för den övergripande 

projektkoordineringen i fallföretagen. (Kvale, 1997) 

 

Enligt Kvale (1997) finns det få standardregler för kvalitativa intervjuer och det finns inte 

heller någon större mängd litteratur skrivet på området kring intervjugenomförande. Under 

intervjuarbetet har vi dock följt vissa riktlinjer som beskriver hur de olika stegen i processen 

bör gå till. De intervjuer som genomförts har varit av halvöppen karaktär och sträckte sig över 

en och en halv till två timmar vardera. Merriam (2004) och Bryman (2004) kallar denna typ 

av intervjuer ”semistrukturerade”, vilket karaktäriseras av öppna samtalsliknande former som 

baseras på en intervjumall. En grundläggande intervjumall utformades för intervjuerna där 

alla områden vi ansåg vara relevanta togs upp, se appendix 1. Vid intervjutillfällena har vi 
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ansträngt oss för att formulera så öppna frågor som möjligt och därigenom undvika att leda 

respondenten i någon riktning och påverka svaret. Under processen var vi även väldigt 

flexibla då multiprojektstyrning fortfarande var ett relativt nytt begrepp för oss och vi utgick 

ifrån att det fanns mycket ny information att hämta. Intervjuerna spelades med 

respondenternas tillstånd in med hjälp av diktafon, då det ger ett större utrymme för att på 

plats kunna lyssna och ställa konstruktiva följfrågor och därigenom inte missa någon viktigt 

tråd. Under arbetet upplevde vi inte att diktafonen gav upphov till några negativa effekter utan 

var istället ett ovärderligt hjälpmedel för att lyckas fånga och sedan tolka och strukturera den 

komplexa information som mötte oss. (jfr Starrin och Renck, 1996)  

 

Den övriga information som samlats in har i huvudsak använts i två delar av uppsatsen, 

inledningsvis för att ge en inblick i problemområdet, men till största del i de kapitel som 

behandlar de teorier vi finner relevanta för uppsatsen. Informationen kommer huvudsakligen 

från tryckt referenslitteratur och forskningsartiklar tagna från databaser och journaler på 

Internet, men även tidningsartiklar och årsredovisningar från de studerade företagen har 

använts i vissa moment. Under uppsatsens gång har vi arbetat för att använda erkända 

författare och forskare i den utsträckning det varit möjligt. Vi har även utifrån egen kunskap 

försökt bedöma tillförlitligheten i källorna genom att i den mån det varit möjligt bedöma 

innehållet samt se till i vilken utsträckning de blivit refererade till i andra artiklar.  

2.3. Metodkritik 

Då studiers kvalitet diskuteras görs ofta detta genom att begrepp som validitet och reliabilitet 

behandlas, dessa begrepp tar dock sin utgångspunkt i kvantitativa studier där målet är att mäta 

ett fenomen på ett sätt som gör det möjligt att återskapa studien med exakt samma resultat. 

Enligt Bryman och Bell (2007) är begreppen därför inte relevanta i ett kvalitativt 

sammanhang. I kvalitativa undersökningar studeras istället samhällsvetenskapliga fenomen 

vilka är beroende av sin tid och plats varför studien inte går att återskapa med samma resultat 

och andra begrepp som tar hänsyn till detta måste därför användas. Det huvudsakliga begrepp 

som istället borde behandlas i kvalitativ forskning är trustworthiness (Lincoln & Guba, 1994 i 

Bryman & Bell, 2007). Trustworthiness består vidare av fyra begrepp; credibility, 

transferability, dependability och confirmability. 
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Credibility syftar till hur väl studien lyckats fånga och återge de studerade fallen (Lincoln & 

Guba, 1994 i Bryman & Bell, 2007). För att stärka detta har löpande kontakt med 

fallföretagen hållits efter intervjutillfällena för att skapa en så bra förståelse som möjligt för 

fallorganisationerna och därigenom kunna återge dem på ett rättvisande sätt. Det material vi 

samlat in via intervjuer har transkriberats och sammanställts till färdig ”empiri” och efter detta 

kontrollästs av respondenterna för godkännande. Anledningen till att vi skickade ut färdig 

empiri istället för att skicka ut det råa transkriberade intervjumaterialet var att benämningar 

homogeniserats över de tre fallföretagen. Beteckningar som ”line” och ”avdelning” har till 

exempel döpts om till funktion för att möjliggöra en mer greppbar beskrivning. Genom att 

sedan få godkännande på detta kunde vi verifiera att vår tolkning av intervjusvaren stämde 

överens med intervjupersonernas uppfattning. Genom att arbeta på detta sätt menar vi uppnå 

ökad credibility och därmed få bästa möjliga förutsättningar för vidare analys av materialet. 

 

Transferability innebär att den information som används i en studie ska återges så pass väl och 

utförligt att läsaren själv ska kunna avgöra huruvida resultaten är överförbara från fall till fall. 

För en god transferabilitet är det av vikt att det som studerats utforskats på djupet och sedan 

beskrivits så noggrant att läsaren får en god bild av organisationen (Lincoln & Guba, 1994 i 

Bryman & Bell, 2007). För att ge en bra bild har vi låtit fallstudien ta plats i uppsatsen, vi har 

även använt en gemensam terminologi för att underlätta förståelsen av organisationerna som i 

realiteten använder egna benämningar på de olika organisatoriska förhållandena. Kvale (1997) 

påpekar att en fallstudie gör det möjligt att studera ett fenomen på djupet och ställa det mot 

dess omgivning för att tolka den gällande logiken. I uppsatsens avslutande kapitel lyfts de 

förhållanden som vi ser som överförbara ut och ställs emot sin kontext, denna typ av 

generalisering benämns analytisk generalisering. En fallstudie kan vidare användas för att 

skapa generaliserade teorier genom att forskaren uttyder mönster i det studerade samt 

utnyttjar tidigare teorier som referenspunkt för jämförelser, vilket vi menar göra i det 

avslutande kapitlet. (Kvale, 1997) 

 

Dependability syftar till huruvida den information som samlats in är korrekt och vidare om 

den har tolkats på ett korrekt sätt. Graden av dependability ökar om det insamlade materialet 

behålls under arbetet och används för att revidera tidigare tolkningar då bättre förståelse för 

området uppnåtts. Materialet ska även arkiveras för att i efterhand kunna styrka informationen 

i studien. Under arbetet med uppsatsen har vi för att tillmötesgå detta löpande arbetat igenom 
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den insamlade informationen noga, vi har vid oklarheter kontaktat fallföretagen för att 

klargöra frågetecken och vid behov kunnat revidera feltolkningar. De sparade 

ljudupptagningarna har lyssnats igenom flertalet gånger för att säkerställa att återgivelsen 

blivit korrekt. Allt material som samlats in under arbetet finns även arkiverat tills vidare. 

 

Begreppet Confirmability bygger på ståndpunkten att ren objektivitet inte existerar inom 

samhällskunskap. Kvale (1997) illustrerar denna ståndpunkt:  

 

”Om objektivitet definieras som intersubjektiv enighet vittnar frånvaron 

av intersubjektivt samförstånd om att objektivitet är ett ganska subjektivt 

begrepp” 

Källa: Kvale, 1997, sid 64 

 

Som antyds ovan är objektivitet ett relativt vagt begrepp. Ett sätt att öka en studies 

confirmability är dock att arbeta med vedertagna metoder och arbeta för att inte förvränga 

insamlat material utan söka återge detta så korrekt som möjligt, vilket vi inom ramarna för 

uppsatsen strävat efter. Vår egen objektivitet gentemot det material vi studerat har vi arbetat 

för att hålla hög, vad gäller val av citat och vid övrig informationsgallring inser vi att den 

färgats av oss, vi har dock i alla situationer försökt återspegla de intryck vi fått av respektive 

organisation. 

2.4. Källkritik 

Det finns i dagsläget ingen stor mängd forskning gjord på det för uppsatsen valda området 

varför relativt få källor använts vad gäller teorier kring multiprojektstyrning. Teorier som 

behandlar projektstyrning, beroende mellan avdelningar, osäkerhet och organisationsteori 

appliceras därför i multiprojektkontext utefter vad som bedömts vara korrekta resonemang, 

allt redovisas i uppsatsen för att läsare ska kunna ta egen ställning. Vad gäller den empiriska 

materialsammanställningen har denna gjorts med hjälp av de personer ur fallorganisationerna 

som vi ansett kunna svara bäst på våra frågeställningar. Kompletteringar har gjort med hjälp 

av årsredovisningar och företagens hemsidor samt artiklar ur etablerade internettidskrifter och 

databaser. I uppsatsen används inte internetkällor såsom wikipedia då denna typ av 

information inte kvalitetssäkrats på något sätt (jfr Ericsson & Wiedersheim-Paul, 1999). 

  



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Projektorganisationen 
I kapitlet ges en introduktion till projektorganisationen och en bakgrund ges till hur 

organisationsformen har utvecklats och anpassats till den projektorienterade arbetsformen. 

Olika grader av matrisstyrka diskuteras med utgångspunkt i verksamhetsområde och slutligen 

presenteras karaktärsdrag för den multiprojektorienterade organisationen. 
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3.1. Projektformens utveckling 

Dagens moderna projektform har sitt ursprung i 1950-talets Nordamerikanska vapenindustri, 

där det krävdes smidiga lösningar för att stödja de snabba beslutsprocesserna. Det rörde sig 

om stora projekt vilka styrdes högt uppifrån i hierarkin. (Sebestyén, 2005) En gammal 

definition på projekt är att det är en arbetsuppgift som ligger utanför den ordinarie 

verksamheten och som ska genomföras inom vissa ramar för att ett bestämt mål ska uppnås 

(Packendorff, 2003). Dagens projekt utgår från samma interna grundstruktur men ramarna ser 

dock annorlunda ut. 

 

“The project form is ideally suited to dealing with complex, new or rapidly 

changing requirements. It is responsible for completing a specific goal on 

schedule, within cost and to required specifications. Firms set up project 

units to handle new product development, to implement existing products 

or services, and to explore departures from a firm’s traditional line of 

business.”   

Källa: Brady & Davies, 2003 i Söderlund, 2005, sid 15 

 

Enligt Söderlund och Bredin (2005) har det även på senare år blivit allt vanligare att 

medarbetare ägnar allt mer tid åt olika projekt. Författarna påpekar även att projektledaren har 

fått en alltmer betydande roll, då projektledarrollen idag betraktas som en chefsbefattning. 

Samtidigt som projektledaren givits mer auktoritet har även nya funktioner tagits fram, 

exempelvis projektledningsgrupper och projektkontor, som har till uppgift att stödja 

projektledaren i projektarbetet.   

 

Enligt Cleland (1999) består projekt av en kombination av organisatoriska resurser som är 

sammansatta för att utföra något som inte tidigare funnits eller förbättra redan befintliga 

företeelser eller produkter (jfr Brady & Davies, 2003 i Söderlund, 2005). Clelands (1999) 

modell beskriver fyra faktorer projekt är uppbyggda utav, dessa är tid, kostnad, kompetens 

och anpassning till företagets strategi. Anpassning till företagets strategi kan antingen ske på 

kortsiktig operationell nivå eller långsiktig strategisk nivå. Berggren (2001) påpekar dock att 

de presenterade faktorerna inte räcker för att skapa en helhetsbild av projektets grundstomme 

utan att det saknas en faktor av stor betydelse. Författaren menar att de fyra faktorerna ska 
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kompletteras med Pintos (1998) kundperspektiv, närmare bestämt kundtillfredsställelsen. 

Denna teori bygger på att projekt inte kan anses lyckat även om tids- och budgetramar hålls 

men kunden är missnöjd. 

 

En vanligt förekommande tanke är enligt Cooke-Davies och Arzymanow (2003) att äldre 

industrier har utvecklat mer avancerade modeller för projekthantering, men de menar att detta 

nödvändigtvis inte behöver stämma. En stor mängd projektmodeller utvecklades på 1990-talet 

där företagsledning och projektledare hela tiden varit tvungna att anpassa sitt agerande efter 

rådande organisationskultur och organisationsstruktur. Whittington et al (1999) menar att 

kraven på de moderna organisationerna vad gäller strukturförändringar har ökat. Förmågan att 

ständigt kunna anpassa och förnya organisationen är idag ett krav för överlevnad. På 1990-

talet blev det allt vanligare att organisationer anpassade företagsstrukturen efter projekt i hopp 

om att denna typ av organisationsform skulle göra företaget mer anpassat för den moderna, 

mer oförutsägbara marknaden (Eskerød, 1996).  

 

3.2. Organisationsstrukturens anpassning 

 

“Nothing endures but change” 

Källa: Heraclitus (513 f Kr), URL2 

 

Det var först när den industriella revolutionen tog fart som den moderna organisationen 

uppstod och Adam Smith var bland de första att belysa organisationens betydelse för 

verksamheten. Dessa idéer byggde Max Weber vidare på i början av 1900-talet när han 

analyserade organisationer och kom fram till att byråkrati var den ideala 

organisationsstrukturen. Det var dock inte förrän i början av 1920-talet som forskningen kring 

organisationen tog fart på allvar. Den klassiska skolan på området tog fram en teori om ett 

bästa sätt att organisera byggd på fyra stöttepelare, se figur 3. (van der Merwe, 2002) 
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Faktorerna structure och control banade vägen för teorier kring styrning där planering, 

organisering, övervakning och ledning dök upp. Mintzberg (1983) utformade fem 

organisationsformer utefter de fyra stöttepelarna. Författaren myntade begreppet adhocracy, 

vilket anses vara den första projektorienterade organisationsformen (Söderlund, 2004). 

 

”Adhocratin, dvs. den organisationsform som kännetecknas av starkt 

inslag av kunskapsintensivt och projektbaserat arbetssätt, har väl nästan 

kommit att bli standardexemplet på nya organisationsformer.” 

Källa: Söderlund & Bredin, 2005, sid 14 

 

De övriga fyra organisationsformerna benämner Mintzberg (1983) enkel, maskinbyråkratisk, 

professionell samt divisionaliserad. Mintzberg (1983) menar dock att adhocratin är den 

organisationsform som bäst lämpar sig vid komplext innovativt arbete. Den enkla hierarkin 

kan visserligen betraktas som innovativ men begränsar sig till relativt standardiserat arbete. 

Maskinbyråkratin i likhet med den professionella hierarkin är mer inriktade mot prestation, att 

effektivt utnyttja standardiserat arbetssätt och därmed inte mot problemlösning. Den 

divisionaliserade formen syftar till att lösa maskinbyråkratins svårighet med strategisk 

diversifiering, men då denna form främjar en standardiserad arbetsgång uppmanar den inte till 

innovativt tänkande.    

 

För att lösa problemet med adhocratins komplexitet krävs en ständig och utvecklad 

kommunikation i de aktuella organisationerna. Samordningschefer samt andra positioner av 

sammanlänkande karaktär mellan funktion och projekt, men även inom funktioner och 
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projekt, måste tillsättas. Forsknings- och utvecklingsorienterade företag väljer att strukturera 

sig utefter adhocratisk organisationsform på grund av att deras projektmiljö ofta är komplex, 

konkurrensutsatt och oförutsägbar. (Mintzberg, 1983)  

 

Söderlund och Bredin (2005) menar att de adhocratiska organisationsformerna idag är skilda i 

strukturen och att det behövs tydligare och fler begrepp för att ytterligare kunna gruppera 

dessa.  Den projektifierade organisationen kan sägas vara motsatsen till den klassiska 

byråkratiska funktionsorganisationen och är helt anpassad för enbart projektbaserat arbetssätt.  

Alla organisationsformer som ligger någonstans emellan dessa två ytterligheter kallas för 

matrisorganisationer. Winter et al (2006) utvecklar de klassiska organisationsstrukturerna, 

inklusive de nya projektbaserade strukturerna, och ordnar dessa efter var i matrisen tyngden 

ligger, detta illustreras i figur 4 där ”SM” står för Senior Management, ”F” för Functional 

department och ”P” för Project. I sammanställningen går det tydligt att se hur projektformen 

satts i centrum, från att som tidigare organisera sig utefter funktioner, likt Mintzbergs (1983) 

maskinbyråkrati, anpassar sig nu företag i dynamiska miljöer efter projekt. 

 

 
 

 

Källa: Maylor et al, 2006, sid 665 

 

Gobeli och Larson (1987) grupperar in matrisorganisationen i tre olika klasser som benämns 

funktions-, balanserad och projektmatrisorganisation. I PMBOK (2004) benämns dessa tre 
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klasser svag, balanserad och stark matris, se figur 5. En modern organisation innehåller 

samtliga klasser fast på olika nivåer i företaget, matrisorienteringen kan till exempel skilja 

mellan forsknings- och utvecklingsavdelning och produktionsavdelning. Hyväris (2006) 

studie om matrisorganisationer visar att organisationen blir effektivare då den orienterar sig 

mer mot projekt. 

 

 

 

Det tydligaste resultatet i Hyväris (2006) studie var att det i byggbranschen var vanligast med 

en stark matrisorganisation medan samtliga former av matrisorganisationer var mer jämnt 

representerade i utvecklande företag. Diskussioner kring olika mellanstrukturer har förts ända 

sedan 1960-talet och de olika typerna av matrisorganisationer uppkom i början på 1970-talet 

och har fortsatts att diskuterats och forskats kring fram till idag (Söderlund & Bredin, 2005). 

Enligt Mintzberg (1983) grundas valet av matrisorientering i vilket behov företagen har när 

det kommer till att införskaffa ny kunskap, teknologi etcetera gentemot behovet av att 

företaget är flexibelt och kan arbeta strukturerat mot kunder och marknader. Söderlund och 

Bredin (2005) menar dock att dagens diskussioner som förs kring de nya 

organisationsformerna försöker få bukt med detta problem och utveckla nya lösningar att 

behandla balansen mellan kunskaps- och teknikutveckling med marknadsanpassning. Det blir 

ett sätt att slippa välja och istället kunna kombinera dessa.  

3.3. Multiprojektarbetets inverkan 

Cusumano och Nobeoka (1998) menar att det kan tyckas att den funktionella 

organisationsformen passar bäst vid multiprojekthantering då denna form medför mest 

övergripande auktoritet för chefer. Multiprojektorganisationen har dock sin fokus på projekten 

gemensamt med den projektorienterade organisationsformen. Författarna menar (likt Hyväri, 

2006) att den form som är mest effektiv för multiprojekthantering är en hybrid mellan dessa 

två med en relativt stark projektorientering över funktionerna medan den samtidigt har en 

förbestämd stark strategi och organisatoriska mekanismer för att koordinera funktionerna över  
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de olika projekten. Detta resonemang illustreras i figur 6, med utgångspunkt i Cusumano och 

Nobeokas (1998) forskningsresultat från bilbranschen. Figuren visar att korsfunktions- och 

korsprojektintegration är mycket viktigt för en fungerande multiprojekthantering.  

 

 
Figur 6: Multiprojektorienterad organisation 

 

Källa: Cusumano & Nobeoka, 1998, sid 164 

 

Cusumano och Nobeoka (1998) menar vidare att den multiprojektorienterade organisationen 

skiljer sig mot en klassisk funktionell och en klassisk projektbaserad organisation. För att 

kunna integrera ett antal projekt krävs det att det finns en nivå ovanför projektledaren, som 

styr och koordinerar de olika projekten och de olika funktionerna med varandra.  

 

Matrisorganisationen, som ger balans mellan funktionell och projektorienterad struktur och 

samtidigt minimerar de kompromisser som måste göras mellan de båda, är enligt Cusumano 

och Nobeoka (1998), den mest effektiva organisationsformen för multiprojekthantering. De 

funktionella grupperna fokuserar på de delar som är standardiserade över ett antal projekt, till 

exempel en komponent som är likadan i alla bilar, samtidigt som projektledaren fokuserar på 

de faktorer som särskiljer de olika projekten, som till exempel vid biltillverkning är de 

moment som är direkt visuella för kunden, olika exteriör på bilen etcetera. Cusumano och 

Nobeoka (1998) identifierar därför olika typer av grupper där olika krav på styrning krävs, se 

figur 7 nedan. Exemplet utgår återigen från utvecklingsarbete inom bilindustrin. 
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Figur 7: Olika typer av koordineringsbehov 

 

Källa: Cusumano & Nobeoka, 1998, sid 170 

 

Interiör och exteriör, som är olika mellan olika bilmodeller, måste utvecklas i olika 

produktgrupper som skiljer sig åt mellan varje modell. Här krävs koordinering mellan de 

olika inblandade funktionerna men inte mellan olika projekt. Stereosystem till de olika bilarna 

kan tas fram, eller köpas in, separat för varje modell. Det handlar om relativt standardiserade 

produkter och dessa kräver inte mycket funktionell standardisering utan olika 

komponentgrupper kan arbeta fram dessa. Det tredje alternativet är undersystem som behöver 

en hög grad koordinering mellan olika ingenjörsgrupper samtidigt som flera olika projekt ska 

samsas om dem. Exempel på detta är plattformar till bilar, där ett flertal modeller samsas om 

samma grunddesign. Mest passande här är att arbeta i multiprojektkomponentgrupper. 

(Cusumano & Nobeoka, 1998) 
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4. Begreppsapparat 
För att bygga upp en bättre förståelse för de resonemang som förs kring organisationer och 

multiprojektstyrning ägnas detta avsnitt åt att definiera de begrepp som analysen sedan tar 

sitt avstamp i; integration, differentiering, osäkerhet och beroende. 
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4.1. Integration och Differentiering  

Lawrence och Lorsch (1967b) tar upp ett antal dimensioner då de diskuterar runt fenomenet 

organisation. Organisationen definierar de som ett system av integrerande beteenden hos 

personer som ingår i ett sammanhang. De konstaterar vidare att organisationen är indelad i ett 

antal avdelningar vilka utför olika delmoment av organisationens övergripande uppgift. Dessa 

avdelningar måste därför koordineras för att önskad effektivitet ska uppnås. Organisationens 

övergripande prestation menar de är beroende av två faktorer, differentiering och integration. 

Med differentiering syftar Lawrence och Lorsch (1967b) på hur många undersystem som 

finns i en organisation, med andra ord hur uppdelad verksamheten är, men begreppet 

innefattar även skillnader i beteenden och verksamheter inom organisationen. Begreppet 

integration syftar vidare på i vilken utsträckning de olika undersystemen samordnas för att 

uppnå det övergripande målet.  

 

Lawrence och Lorsch (1967b) menar vidare att skillnader mellan de olika 

organisationsavdelningarna påverkar organisationens övergripande effektivitet. Om 

skillnaderna mellan avdelningarna är stora försvårar detta integrationen i organisationen och 

leder till sämre övergripande prestation. Ansvaret att samordna verksamheten så att 

integration uppnås ligger på företagsledningen men utöver dess formella auktoritet är det även 

vanligt att informella vägar utvecklas utanpå det hierarkiska. Förhållandena förklaras med att 

omvärlden kräver att en organisations underavdelningar är differentierade samtidigt som 

organisationen kräver en hög grad av integration. Genom att studera sex olika organisationer 

fann Lawrence och Lorsch (1967b) ett samband mellan differentiering, integration och 

prestation vilket illustreras i figur 8. 

 
 

Figur 8: Samband mellan differentiering, integration och prestation 

 

Källa: Lawrence och Lorsch, 1967b, sid 27 
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Enligt Lawrence och Lorsch (1967b) uppvisade de två organisationer med hög integration och 

hög differentiering även högst prestation. Samma samband gällde i den organisation som 

uppvisade en låg differentiering och låg integration därmed också lägst prestation. Värt att 

notera är att de krav som ställs på en organisations differentiering och integration bestäms av 

den aktuella omvärlden, branschen eller verksamhetsområdet.  

4.2. Osäkerhet 

”uncertainty appears as the fundamental problem for complex 

organizations, and coping with uncertainty, as the essence of the 

administrative process” 

    Källa: Thompson, 1967, sid 159 

 

Enligt Thompsons (1967) resonemang ovan är hanteringen av osäkerhet någonting centralt i 

varje organisations verksamhet. Miles et al (1978) med flera behandlar omgivningens 

inverkan på hur organisationen struktureras. De menar att en föränderlig och osäker 

omgivning leder till organiska organisationer som är mer flexibla och anpassningsbara till 

omgivningen vad gäller både val av organisationsform och de styrsystem som används för att 

hantera den.  

 

Miles et al (1978) menar att företag utgår från olika strategier beroende på vilken miljö och 

konkurrenssituation de verkar i. Vid hög osäkerhet och en föränderlig marknad, då behovet av 

en flexibel organisation är påtaglig, blir val av strategi och styrningssystem avgörande för ett 

företags framgång. Det konstateras vidare att det finns ett starkt samband mellan strategi, 

struktur och styrsystem. Perrow (1967) ställer osäkerhet mot styrning och hög 

uppgiftsvariation och menar att styrformen prospects control är tillämpbar i forsknings- och 

utvecklingsverksamhet. Formen kännetecknas av att vara mindre detaljstyrd, använda färre 

rapporteringsställen och mindre prestationsmätningar och belöningssystem. Styrningsformen 

fokuserar istället i större utsträckning på planering och samordning. Resurser kopplas inte 

direkt ihop med resultat och det är svårt att allmänt sett veta om ett positivt resultat kommer 

genereras.  

 

Prospect control skiljer sig ganska kraftigt mot de styrformer som förespråkas i klassisk 

litteratur som behandlar området ekonomistyrning som till exempel Anthony och 
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Govindarajan (2001) och Merchant och van der Stede (2003). Dessa författare behandlar 

visserligen styrning i forskningsverksamhet kortfattat men förespråkar fortfarande traditionell 

styrning trots områdets karaktäristiska svårmätbarhet, höga osäkerhet och långa projekttider 

etcetera. De förordar kostnadskontroll, budgetstyrning och uppföljning vilket de menar är de 

generella dragen inom all styrning, Vik (2001) menar det motsatta. 

 

”Problematiken med osäkerhet, lång tidsutdräkt och komplext 

projektarbete i team är exempel på faktorer som djupt kan störa 

traditionella antaganden om möjligheterna att styra och påverka 

individerna att agera i önskad riktning inom ramen för en 

forskningsverksamhet.” 

Källa: Vik, 2001, sid 14 

 

Enligt Christensen och Kreiner (1997) syftar de klassiska instrumenten i projektledningsläran 

till att avskilja projektet från omvärlden för att på det viset reducera den operationella (inre) 

osäkerheten, det vill säga osäkerheten kring projektets resultat. Författarna menar dock att 

projektledaren endast har inflytande på den tidigare nämnda osäkerheten och att projektet 

påverkas av ytterligare en osäkerhet, den kontextuella (yttre). Under ett projekts livscykel 

förändras omvärlden på ett oförutsägbart sätt som kan påverka huvudorganisationens 

värderingar, detta kan medföra omprioriteringar och således att projektet efter en tid 

utvärderas efter andra förutsättningar än de som förutsågs i planerings- och initialfasen 

(Berggren, 2001). En minskning av operationell osäkerhet kräver en framgångsrik avskiljning 

från omvärlden, medan kunskap att hantera kontextuell osäkerhet kräver maximal 

anpassbarhet mot omvärlden. Valet för projektledaren står därför inte mellan större eller 

mindre osäkerhet, i sådana fall skulle valet vara helt okomplicerat, utan det står istället mellan 

olika sorters osäkerhet samt olika kombinationer av operationell- och kontextuell osäkerhet. 

Eisenhardt och Tabrizi (1995) menar att utvecklingsprojekt som bedrivs under hög grad av 

osäkerhet ställer höga krav på organisationens flexibilitet och improvisationsförmåga. 

Industriell och farmaceutisk kontext 

Den största skillnaden mellan forsknings- och utvecklingsverksamhet i farmaceutisk kontext 

och industriell utvecklingsverksamhet är, förutom komplexitet och osäkerhet, 

sammansättningen av projektmedlemmar. Tvärvetenskapligt sammansatta grupper är inte ett 
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vanligt förekommande fenomen inom verkstadsindustrin även om detta arbetssätt är på 

uppgång även inom denna bransch. Forskning inom läkemedelsbranschen är i hög grad 

multidisciplinär och fordrar mycket högre grad av koordinering av specialkompetensen på 

längre sikt. De farmaceutiska forskningsprojekten är även avsevärt mycket svårare att resurs- 

och tidsplanera än de industriella.  

 

I ett industriellt projekt, till exempel utvecklingen av en ny bilmodell som ska ha vissa 

förutbestämda egenskaper, vet ledningen att de får fram produkten förr eller senare. 

Ledningen kan även med stor säkerhet korta ned projekttiden om de ökar resursanslagen. Det 

är relativt enkelt att sätta deadlines utefter resurser och säkerheten för att projektet genomförs 

inom förutbestämda tidsramar är även relativt hög och det går oftast att påskynda projekt 

genom att korta ner tidsramen och öka resurserna. Det går emellertid inte att forcera fram 

resultat inom de tvärvetenskapliga projektgrupperna i läkemedelsbranschen då utrymme för 

bland annat analyser, hantering av oväntade upptäckter, återvändgränder och utdragna 

processer med myndigheter måste finnas. Det går inte att förvänta sig att resursanslag och 

önskat resultat står i direkt relation till varandra. (Vik & Lindkvist, 2001)  

 

”De grundläggande svårigheterna man har att hantera i sina försök att 

styra verksamheter är osäkerheten som råder i och utanför 

organisationen och den komplexitet som blir följden av att man inom 

ramen för en organisation försöker samordna olika aktörers aktiviteter 

och handlingar för att uppnå organisationens uppställda mål. 

Osäkerheten och komplexiteten kan vara mer eller mindre stor men den 

är alltid närvarande i den organisatoriska vardagen. Att försöka finna 

medel mot osäkerheten har därför länge varit ett centralt tema inom 

styrningsområdet”  

Källa: Vik, 2001, sid 131 

4.3. Beroenden 

Ståndpunkten att det finns ett beroende mellan de olika delarna av en komplex organisation är 

vitt accepterad. Den vanliga definitionen på beroende utgår från Thompsons (1967) teorier (se 

Söderlund & Dahlgren, 2003, Merchant & van der Stede, 2003) där tre huvudsakliga grader 

av beroenden mellan organisationsavdelningar kan urskiljas, dessa benämns delat, sekventiellt 
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och ömsesidigt beroende. Delat beroende innebär att de olika avdelningarna inte har något 

direkt beroende av varandra utan att beroendet snarare definieras av deras indirekta påvekan 

av varandra genom organisationens helhet, se figur 9. Det kan handla om att de delar på 

resurser såsom personal eller faciliteter, ett lågt beroende återfinns då avdelningar själva 

innehåller alla de funktioner de behöver (Merchant & van der Stede, 2003). Om en avdelning 

inte lyckas prestera blir de andra avdelningarna indirekt lidande av detta. Det sätt Thompson 

(1967) förslår för att hantera detta beroende innebär samordning genom standardisering. 

Denna typ av styrning fungerar dock endast då organisationen arbetar med oföränderliga 

uppgifter av mindre komplex natur. 

 

 
Figur 9: Delat beroende 

 

Sekventiellt beroende innebär att en avdelnings input består av en annan avdelnings output. 

Exempelvis kan en avdelning vara direkt beroende av en annan avdelnings prestation om dess 

arbete tar vid där den första avdelningen avslutar sitt arbete, se figur 10. Ett typiskt exempel 

på organisationer som har en hög grad av externt sekventiellt beroende är pappers- och 

stålföretag (Merchant & van der Stede, 2003). Hanteringen av detta beroende sker enligt 

Thompson (1967) bäst genom samordning genom planering. Denna typ av samordning kräver 

inte att situationen måste vara oföränderlig och är mer användbar i dynamiska miljöer. 

 

 
Figur 10: Sekventiellt beroende 
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Den tredje formen beroende, ömsesidigt, innebär att avdelningarna är beroende av varandra 

utan enformig relativ ordning, se figur 11. Som exempel på detta tar Thompson (1967) 

flygbolag och deras flygverksamhet respektive serviceverksamhet där flygverksamheten 

kräver underhåll på planen och själva underhållsfunktionen kräver maskinslitage för att 

behövas. Beroendeformen hanteras bäst med samordning genom ömsesidig anpassning vilket 

kräver en hög grad av kommunikation som är viktigt då organisationen befinner sig i en 

föränderlig och oförutsägbar miljö. Hanteringen innebär således att de olika avdelningarna 

uppdaterar varandra löpande under arbetets gång för att kunna anpassa sina respektive 

verksamheter. 

 

 
Figur 11: Ömsesidigt beroende 

 

Thompson (1967) samt Söderlund och Dahlgren (2003) poängterar att en beroendeform inte 

utesluter en annan utan att det snarare i komplexa organisationer går att återfinna alla typer av 

beroenden på olika håll. Resonemanget kan sammanfattas som att det alltid går att återfinna 

ett delat beroende, i mer komplexa organisationer finns även sekventiellt beroende och i 

organisationer med hög komplexitet finns alla former av beroenden representerade. 

Koordineringssvårigheten ökar från delat beroende till sekventiellt beroende och ytterligare 

vid ömsesidigt beroende och kostnaderna blir därmed högre i komplexare organisationer. 

Samordning i en organisation kräver vidare att det finns någon typ av styrsystem integrerade 

(Simons, 1994), olika typer av styrsystem presenteras i kapitel 5. 
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5. Verksamhetsstyrning 
Kapitlet tar avstamp i Simons (1994) väletablerade teorier kring verksamhetsstyrning för att 

sedan ta upp modeller som utvecklats och anpassats till multiprojektstyrning. Slutligen 

belyses vikten av väl fungerande kommunikationsvägar i denna verksamhet.  
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5.1. Behov av styrning 

För att kunna hantera multiprojektverksamhet menar Cusumano och Nobeoka (1998) att det 

krävs att företaget har de speciella organisatoriska förutsättningar som krävs för koordinering 

och kommunikation både mellan funktioner och mellan projekt. Företag måste utföra varje 

projekt väl, men de måste även koncentrera sig på multiprojektstyrningen för att 

organisationen som helhet ska fungera optimalt. Enligt Merchant och van der Stedes (2003) 

definition medför god styrning att företagsledningen ska kunna vara relativt säkra på att inget 

större oväntat missöde ska inträffa. De menar vidare att val av styrmekanismer är en 

balansgång mellan ”tillräckligt bra” styrning och ”acceptabel kostnad” för densamma, då 

jakten på den perfekta styrningen kan vara mycket kostsam. Lawrence och Lorsch (1967a) 

menar att en organisations behov av styrsystem ökar med graden av differentiering och 

komplexitet i verksamheten. I en organisation som bedriver en enklare, mindre differentierad 

verksamhet räcker det med ganska grundläggande styrning. Efterhand som komplexiteten och 

differentieringsgraden ökar krävs dock mer och mer omfattande styrsystem. Lawrence och 

Lorsch (1967a) menar sammanfattningsvis att komplexare organisationer behåller de system 

som används i de mindre avancerade organisationerna och applicerar sedan fler lager med 

styrsystem ovanpå dessa. Detta illustreras i figur 12.  
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Figur 12: Omfattning av styrsystem
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5.2. System för styrning 

Simons (1994) lägger fram en teori som tar hänsyn till balansgången mellan frihet, ansvar och 

kontroll men som även inkluderar kommunikation. Simons menar att det är viktigt att 

organisationen tar vara på kreativitet längre ner i hierarkin varför kommunikation är viktigt då 

det både arbetas med top-down-styrning och bottom-up-kreativitet. Enligt Simons (1994) kan 

styrsystem inordnas i fyra huvudgrupper, dessa är beliefs systems, boundary systems, 

diagnostic control systems samt interactive control systems, se figur 13 nedan.  

 

 
Figur 13: Simons (1994) styrsystem 

 

Källa: Simons, 1994, sid 173 

 

Det första systemet som Simons nämner är belief systems, detta är ett formellt system som 

används av en organisations ledning för att definiera och kommunicera ut de grundläggande 

kärnvärderingar och direktioner som eftersträvas i organisationen. Denna typ av 

kontrollverktyg kommuniceras i förebyggande syfte löpande via dokument, lärosatser och 

uttalanden. Systemet utformas genom analyser av organisationens kärnvärderingar och utifrån 

dessa ställs ett ramverk för önskad organisationskultur upp. Genom att arbeta med styrsystem 

av denna typ kan opportunistiskt beteende inom organisationen undvikas (Simons, 1995). 

 

Det andra systemet som tas upp av Simons (1994) är boundary systems, vilket kan ses som en 

typ av reglemente. Detta är ett formellt system som används av ledningen för att ställa upp  
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detaljerade regler och begränsningar vilka måste respekteras och följas av medarbetarna i 

organisationen. Regelsystemet används både för att garantera en lägsta standard och för att 

undvika onödiga risker. Inom ramarna för vad som är tillåtet menar dock Simons (1995) att 

kreativitet ska uppmuntras. 

  

Simons (1994) tredje styrsystem går under namnet diagnostic control systems och syftar till 

formella feedback-system. Dessa är utformade för att utvärdera resultat mot målsättning samt 

för att jämförelser av resultat mot planerad budget och standards ska kunna göras. System av 

denna typ kan bara implementeras då det går att förutse vad som är eftersträvansvärt i det som 

mäts. Poängen med dessa system är till stor del att ledningen i efterhand analyserar och 

utvärderar kritiska prestationsvariabler och därefter belönar eller bestraffar beroende på 

resultat (Simons, 1995).  

 

Simons (1994) fjärde styrsystem benämns interactive control system, detta system bygger på 

att chefer och ledningspersonal involverar sig i de olika divisionernas arbete och på det sättet 

ser till att påverka beslutsprocesserna längre ner i organisationen. Systemen ämnar hantera 

strategisk osäkerhet och fungerar förebyggande genom att uppmuntra till problemhantering i 

ett tidigt skede. Simons menar att alla kontrollsystem kan göras interaktiva genom att 

ledningen möter personal längre ner i organisationen, tar upp debatter om olika företeelser i 

organisationen och ser till att skapa dubbelriktad vertikal kommunikation gällande de 

befintliga kontrollsystemen.  

 

I likhet med Simons (1994) har Söderlund och Dahlgren (2003) utvecklat en modell med fyra 

olika former av styrsystem. Modellen utgår från projektintensiv verksamhet och har sin 

utgångspunkt i variablerna beroenden (mellan projekt) och osäkerhet. Författarna benämner 

de fyra styrstrategierna routine-based (rutinbaserad), planning-based (planeringsbaserad), 

resource-based (resursbaserad) samt program-based control (programbaserad styrning). Vid 

rutinbaserad styrning karaktäriseras verksamheten av ett lågt beroende mellan projekt, 

samtidigt som osäkerheten är låg. Det låga beroendet mellan projekten gäller både 

informationsutbyte och gemensamma resurser. Styrningen i denna typ av organisation är 

relativt okomplicerad och standardisering är ett stort inslag, detta innebär inte att de olika 

projekten i organisationen nödvändigtvis måste behandla samma typ av verksamhet utan 

snarare att själva tillvägagångssättet i projektverksamheten är standardiserad. Vanligen måste 



  Kapitel 5: Verksamhetsstyrning 

 
34 

 

projekten genomgå ett antal faser i en viss ordning där de mellan varje steg ska passera en så 

kallad tollgate, där de godkänns för fortsatt arbete. (Söderlund och Dahlgren, 2003) 

Vid planeringsbaserad styrning är osäkerheten fortfarande låg, dock är beroendet mellan 

projekten högre än i föregående styrningstyp. Vanligen handlar beroendet här om att ett första 

projekt måste färdigställa en modul eller motsvarande innan ett annat projekt kan starta då 

denna modul är input i det andra projektet. Eftersom osäkerheten är låg kan detta beroende 

lösas genom planering. (Söderlund & Dahlgren, 2003) 

 

Resursbaserad styrning används då beroendet mellan projekt är lågt men osäkerheten är hög, 

systemet bygger huvudsakligen på kontroll av input då output kan vara svårt att påverka. 

Systemet bygger på två typer av styrning, val av projektledare och mängden av resurser som 

tillskrivs projektet. Projekten blir svåra att planera och kräver mycket tillsyn varför styrningen 

dessutom måste vara relativt decentraliserad och skötas på projektnivå. Sammanhörande 

projekt samlas ofta i portföljer mellan vilka en låg grad av beroende återfinns och viss 

standardisering och planering används fortfarande i den mån det är möjligt men 

huvudsakligen styrs verksamheten med hjälp av belief systems. (Söderlund & Dahlgren, 

2003)  

 

Programbaserad styrning återfinns då det finns en hög grad av både osäkerhet och beroenden 

mellan projekt. Liksom vid resursbaserad styrning är styrningen decentraliserad, även 

projektledare används på samma sätt. Ovanför projektledaren tillkommer dock en position 

som har ansvar för koordineringen mellan ett antal olika projekt, till exempel mellan olika 

portföljer som nämndes ovan. Denna typ av styrning förekommer i forskningsverksamhet och 

även i utvecklingsverksamhet där ett ömsesidigt beroende mellan olika funktioner finns. 

Söderlund och Dahlgren (2003) sammanfattar dessa fyra styrsystem i en tabell som återfinns 

nedan, se tabell 1. 
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 Routine-based 

control 

Planning-based 

control 

Resource-based 

control 

Program-based 

control 

Control setting Low dependency 

between projects. 

Low project un-

certainty. 

High dependency 

between projects. 

Low project un-

certainty. 

Low dependency 

between projects. 

High project un-

certainty. 

High dependency 

between projects. 

High project un-

certainty.  

Primary control 

mechanism 

Routines, project 

management models. 

Planning, planning 

constants. 

Self-contained 

projects, input 

control 

Continuous 

dialogue, program 

management. 

Key function Project controllers Project management 

office and project 

planners 

Project managers 

and project 

coordinators 

Program managers 

 

Tabell 1: Styrsystem anpassade för projektorganisation 

 

Källa: Söderlund och Dahlgren, 2003 

5.3. Kommunikationsvägar 

Det är extremt viktigt att kommunikation fungerar i komplicerad verksamhet såsom 

multiprojektsammanhang (jfr Thompson 1967, Mintzberg, 1979). Cusumano och Nobeokas 

(1998) studerar bilindustrin och målar utifrån den upp ett exempel. Alla bilkomponenter 

utvecklas i individuella projekt men ska slutligen föras samman till en enhet varför varje del i 

det läget måste fungera ihop med de andra. Genom en hög grad av kommunikation kan 

missöden i detta omfattande koordineringsarbete undvikas. I bilindustrin visade det sig att 

projektledare inom teknisk utveckling träffades oftare än övriga chefer. Projektledarna visade 

sig även ha mycket mer frekventa möten med andra projektledare än med de inblandade 

funktionscheferna. Detta menar Cusumano och Nobeokas innebär att det vid 

utvecklingsprojekt krävs en högre grad av koordinering än i övriga verksamhetsområden.  

Cusumano och Nobeokas (1998) studie visade vidare att de utvecklande bilföretagen 

huvudsakligen använde sig utav fyra olika sätt att sköta koordineringen i 

multiprojektverksamheten, vilket även illustreras i figur 14, de fyra sätten är uppställda utefter 

hur effektiva de anses vara: 
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1. Ömsesidig koordinering mellan projektledare genom formella möten 

2. Koordinering en nivå ovanför de enskilda projekten genom att projektledare styrs utav 

en överställd projektkoordinerare 

3. Funktionschef koordinerar de teknologier som används i de olika projekten som 

passerar funktionen 

4. Direkt koordinering mellan de ingenjörer som arbetar i de olika projekten (detta 

observerades bara inom funktionerna) 

 
Figur 14: Kommunikationsvägar i en multiprojektkontext 

 

Källa: Cusumano & Nobeoka, 1998, sid 168

  

3 

1 

2 

4 

Function 1 Function 2 

Project A 

Project B 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Fallstudien 
I kapitlet presenteras uppsatsens fallstudie och de studerade organisationerna presenteras 

var för sig i ordningen BT Products R&D, Gambro R&D och AstraZeneca Development. 

Avsnitten inleds med en presentation av respektive företag, dess bransch och omvärld.  

Därefter presenteras R&D-verksamheten i de olika organisationerna samt respektive 

organisations projektarbete. 
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6.1. BT Products R&D 

BT Products är ett världsledande företag inom lagertruckar. Företaget tillhör Toyota Material 

Handling Groups europeiska dotterbolag Toyota Material Handling Group Europe (TMHE). 

TMHE består av 3 divisioner, Powered Trucks som tillverkar eldrivna lagertruckar, se figur 

15, Hand Trucks som tillverkar truckar utan motor samt CB-divisionen som tillverkar 

motviktstruckar (counterbalance). Både den producerade volymen och produktiviteten, 

tillverkad truck per anställd, har tredubblats sedan år 1990 och ökningen beror till stor del på 

att en större del av produktionen ligger på underleverantörer, men även på att den omskrivna 

Toyota-produktionslinan införts i trucktillverkningen. Sammantaget har Toyota-koncernen en 

fjärdedel av världsmarknaden på truckar. Fokus för denna studie ligger på forsknings- och 

utvecklingsavdelningen i Mjölby, med cirka 120 anställda. 

 
Figur 15: Två typer av eldrivna lagertruckar 

 

Källa: BT, URL3 

 

Branschen anses vara relativt mogen och att det kommer några omvälvande nyheter på 

marknaden har hänt, men är ovanligt. Även om majoriteten av de stora utvecklingsprojekten i 

BT sträcker sig över tre år är det ovanligt att något drastiskt har hänt på marknaden som gör 

att den utvecklade produkten vid lansering tappat sin mening. Efterfrågan på truckar har de 

senaste åren konstant varit ökande. Antalet trucklyft har kontinuerligt ökat samtidigt som det 

genomsnittliga trucklyftet blivit lättare, detta beror på att mindre volymer transporteras mer 

frekvent. Istället för att hålla stora lager har trenden i butiker och varuhus gått mot att hålla 

mindre lager, som istället löpande fylls på. 
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”..detta beror på vad vi kallar Ballerina-effekten. För bara några år sedan 

fanns bara en sorts Ballerina-kex. I dagsläget finns många olika smaker 

vilket innebär att antalet trucklyft i distributionskedjan blir många fler då 

kexen tar sig från tillverkningsgolvet och sorteras ut till de lokala 

affärerna”  

Working Methods Coordinator R&D, BT Products 

 

 

Forskning och utveckling 

R&D-avdelningen består utav 5 funktioner; Mechanics som ansvarar för utvecklingen av de 

mekaniska delarna av trucken, Power and Control vilka ansvarar för drivlina och 

manövrering. Test and Prototype tar fram och testar prototyper med de nya egenskaperna, 

Quality Support och Technical Support fungerar som stödfunktioner. Organisationen 

illustreras i figur 16, högst i hierarkin är utvecklingschefen (Vice President, V.P.) med det 

övergripande ansvaret för utvecklingsverksamheten.  

 

V.P. R&D 

Projektledare 

Sekreterare 
Stab 

Controllers 
Project Safety 

Test & Prototype Quality Power & Control Mechanics Technical Support 

Projekt 1 

Projekt 2 

Ett typiskt utvecklingsprojekt i BT Products R&D handlar om att förnya en föråldrad truckmodell. 
En tio år gammal modell måste, för att hållas konkurrensmässig på marknaden, uppdateras vad gäller 
design och snabbhet. Även lyfthöjd, lyftkapacitet, kostnader och kvalitet är faktorer som förbättras 
mellan modeller. Projektet inleds med att en marknadsgrupp gör en marknadsundersökning där de 
kartlägger konkurrenter och efterfrågan på marknaden, de specificerar därefter vilka egenskapskrav 
som ska uppfyllas i projektet. I det andra steget definierar konstruktörerna hur dessa krav ska uppnås. 
Nästa steg är att bygga prototyper och testa prestanda och hållbarhet och då trucken har testats och 
godkänts måste den provmonteras för att säkerställa att alla delar passar som de ska. Efter detta steg 
trimmas maskiner i produktionshallen in genom att en förserie produceras. Om allting gått väl lämnar 
utvecklingsavdelningen här ifrån sig projektet och den färdiga modellen överlämnas för 
serieproduktion. 

Figur 16: Organisationsstruktur BT Products R&D 



   Kapitel 6: Fallstudien: BT Products R&D 

 
40 

 

Det finns i utvecklingsavdelningen två olika typer av chefer, de fem funktionscheferna samt 

fyra projektledare som är ansvariga för ett eller flera projekt. Projektledaren är ansvarig för 

projekts tidsplan, rapporteringen, uppföljning av vad som händer i och runt projektet samt för 

att föra information relaterad till projekten uppåt. Projektledaren ska se till att personal som 

arbetar med projektet ligger i fas och använder sig utav personer från samtliga funktioner i 

organisationen. Funktionschefen är ansvarig för personalvård och det tekniska området i 

projekten. Denna person ska godkänna och göra en senior bedömning vad gäller de lösningar 

som tas fram i projekten. Funktionschefen har ett mer direkt ansvar för utvecklingen i 

projekten och har cirka tio man under sig varav två personer jobbar med serievård och de 

flesta andra i projekt.  

 

Samordning av funktion och projekt sker genom att funktionschefer och projektledare 

rapporterar till utvecklingschefen. Ett projekt består av personal ur de olika funktionerna där 

medarbetare kan arbeta med flera parallella projekt samtidigt. I organisationen finns även en 

stödstab innehållande bland annat controllers som tillsammans med projektledarna ser till 

fördela personalkostnader till rätt projekt. Projektledarna får av controllern månatliga 

rapporter så att de faktiska kostnaderna kan jämföras med de budgeterade kostnaderna. 

 

Den största delen av kommunikationen mellan projektledare, funktionschefer och 

utvecklingschef sker genom löpande samtal. Daglig kontakt sker spontant och inga strikta 

informationsvägar behövs då organisationens storlek tillåter att medarbetare vänder sig direkt 

till den de vill tala med. Den mer formella kommunikationen högre upp i hierarkin sker 

genom DM-möten (Decision Meetings) bestående av divisionscheferna inom TMHE och 

produktrådet, bestående av chefer på BT Products. Produktrådet har kontinuerliga möten en 

gång i månaden och divisionschefen möter vidare projektledarna varannan vecka för att 

löpande följa de framsteg som gjort i respektive projekt. Projektledarna möts tillsammans med 

funktionscheferna en gång i veckan på så kallade PULS-möten, se ordlista i appendix 2. På 

dessa möten kommuniceras status hos pågående projekt, eventuella problem kan här 

diskuteras och lösas gemensamt. Varje projektledare redogör för sina respektive framsteg och 

motgångar, projektens status klassificeras genom grön, gul eller röd markering på en 

whiteboard. I detta forum redogör även funktionscheferna för eventuella problem i sina 

respektive funktioner, en lösning på dessa problem arbetas fram gemensamt av de inblandade. 
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PULS-mötena är moment som anses viktigt inom BT då detta uppmanar till frekvent och 

öppen kommunikation som bidrar till att identifiera eventuella problem i ett tidigt skede.  

Projektarbete 

I BT Products R&D bedrivs vanligen sex till åtta parallella projekt. Projekten delas in i olika 

kategorier beroende på budget. De olika kategorierna är ”SEK <1 miljon”, ”SEK 1-25 

miljoner” samt ”SEK >25 miljoner”. Beslut gällande projekt fattas på en specifik nivå i 

organisationen beroende på vilken budget projektet har, se tabell 2. Innefattas projektet av den 

lägsta kategorin tas beslut på DM3-nivå. Är projektet inom den andra kategorin rör sig i 

allmänhet om projekt där nya modellversioner och delar tas fram, dessa beslut innebär större 

förändringar och tas på DM2-möten, vilket innebär att besluten hänvisas till TMHE-nivå. De 

flesta projekt som bedrivs i organisationen är av denna DM2-storlek. Tillhör projektet den 

tredje kategorin ska beslut fattas DM1-nivå och hänvisas således till den centrala TMHG-

nivån, i dagsläget bedrivs endast ett par projekt i denna storleksklass.  

 
Nivå Plats Instans Mötesfrekvens Inblandad Auktoritetstak 

TMHG Bryssel DM 1 4 ggr per år Företagets högsta chefer >25 miljoner 

SEK 

TMHE Mjölby DM 2 Drygt 4 ggr per 

år 

Högsta chefer 1-25 miljoner 

SEK 

Division Mjölby DM 3 

/Produktråd  

1 ggr per månad Divisionschef <1 miljon SEK 

R&D-avdelning Mjölby PULS-möten 1 ggr vecka Funktionschefer och projektledare  
 

Tabell 2: Beslutsnivåer 
 

De större DM1- och DM2-projekten är både exakt och detaljerat planerade. Mindre beslut kan 

i dessa kategorier dock tas lokalt även då projektet är klassificerat till en högre DM-nivå. På 

DM3-nivån är projektverksamheten mindre avancerad. De beslut som tas på denna nivå 

handlar i allmänhet om mindre förändringar, på grund av projektens ringa storlek krävs inte 

lika mycket planeringsarbete kring dem. På denna nivå är det, som nämnts ovan, officiellt 

DM3 som är den beslutande instansen, men i praktiken kan beslut även tas av produktrådet. 

 

”Ibland kan det bli oklart och man vet inte riktigt vilket ben man ska stå på, 

produktrådet har liksom bara levt kvar av sig själv efter omorganiseringen 

efter Toyotas övertagande.” 

Projektledare R&D, BT Products 



   Kapitel 6: Fallstudien: BT Products R&D 

 
42 

 

Alla truckar består av liknande grundkomponenter, det vill säga en plattform och ett antal 

moduler såsom drivlina, lyftanordning, manövreringsmodul etcetera, detta resulterar i att de 

flesta utvecklingsprojekt i stor utsträckning är uppbyggda på samma sätt. På de större 

truckarna är systemen och mjukvaran mer avancerade, men även här finns likheter mellan 

olika modeller som möjliggör samordning av utvecklingen. Projektet inleds av att 

projektledaren lämnar in en projektplan där det redogörs för vilka resurser som krävs i 

projektet. Funktionscheferna fördelar därefter sina resurser över de olika projekten. Om 

projektledaren ej får de resurser som projektet kräver måste denne gå vidare till produktrådet 

och försöka lösa resursproblemen där. Trots att ett projekt fått ett initialt godkännande kan det 

tas ifrån personal om resursbrist uppstår och ett annat projekt prioriterats före. Oprioriterade 

projekt får då stå åt sidan för de mer angelägna, utomstående kompetens kan dock köpas in 

vid brister.   

 

”Vi kan köpa oss ur situationer ibland, vi kan till exempel hyra in konsulter 

med mera. Men den egna personalen är oerhört viktig då erfarenhet alltid 

vinner i längden i utvecklingsprojekt.” 

Working Methods Coordinator R&D, BT Products 

Projektplanering 

Utvecklingsavdelningen planerar kommande projektverksamhet genom att lägga dessa på en 

tidsaxel. Axeln delas in i tre klasser, pågående, närtid och framtid. Tillgänglig personal och 

personalåtgång i de olika projekten läggs även in i modellen. På detta sätt uppnås en 

överskådlig bild över när personal blir ledig och när nya projekt kan sätta igång. BT försöker 

även kategorisera vad som behövs göras och när nya produkter bör vara färdigutvecklade, 

både ur marknadssynpunkt och ur tekniksynpunkt. Många gånger startas inte projekt som rent 

tekniskt hade varit genomförbara på grund av att de resurser som krävs är uppbunden i andra 

projekt.   

 

Många av de truckar som tillverkas av BT har gemensamma grundstommar och grupperas 

därefter efter dessa. När ett nytt utvecklingsprojekt drar igång planeras de olika delprojekten 

(modulprojekt) så att alla moduler är klara och utprovade när själva plattformsprojektet som 

sträcker sig över längst tid är färdigt, se figur 17. De olika delkomponenterna måste passa 

varandra vad gäller till exempel dimensioner och prestanda. Om ett delprojekt bryter sin 
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tidsram kan detta genom att det låser resurser till sig göra att hela modulprocessen stannar av. 

Ansvariga på modul- respektive plattformssidan måste ständigt hålla varandra underättade om 

projektens status då de olika komponenterna ska passa varandra, även tidsplanen måste 

överensstämma. Ett försenat modulprojekt kan därmed genom en dominoeffekt försena andra 

delprojekt som bygger på detta.  

 

 

 

 

 

 

Utvecklingsprojekten i BT följer en femstegsmodell, se figur 18. Mellan varje steg finns en 

grind, en ”gate”, där projektet utvärderas och bedöms innan de släpps igenom och tillåts att 

fortsätta. Beslutet i denna gate ska tas på den för projektet aktuella DM-nivån. Möjligheten att 

lägga ner projekt finns vid gate-mötena mellan de olika stegen i utvecklingsprocessen men 

detta sker sällan i praktiken. Istället är det vanligare att projekt släpps igenom även om de inte 

lyckats uppnå de förutbestämda prestandakrav som ställts i uppstartsfasen.  

 

 
 

 

I BT styrs projekten hårt mot budget och projektledaren får backning direkt om projektet inte 

håller vad som ställts upp i projektplanen. Så länge projekten inte går över budget, samt visar 

att de lever upp till den standard och kvalitet som planerats, släpps de igenom gaterna och 

projektledaren ges relativt fria händer i arbetet. 

 

”Det finns två aspekter vi absolut inte får tänja på, detta är Time to market 

och Quality. Dessa aspekter ska levereras med hjälp av avsatta resurser 

vilket gör att budgetstyrning faller in naturligt.” 

Projektledare R&D, BT Products 

1 
Idéberedningsfas 

      2 
              Förstudiefas 

      4 
              Förseriefas 

      3 
           Utvecklingsfas 

      5 
                Seriefas 

Gate Gate Gate Gate 

Figur 18: Utvecklingsprojektens 5 faser

Figur 17: Projektuppbyggnad

Projektplattform  
Tid 

Plattformsprojekt 

Modulprojekt 
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Balanced Scorecard har diskuterats på ledningsnivå men det är i dagsläget endast hårda 

nyckeltal som tagits fram. Totala tillverkningskostnaden är det viktigaste måttet, som även 

bryts ned för att tydligare visa var avvikelserna uppstått. Jämförelser med budget sker 

konstant, det är dock mindre vanligt att avvikelserna spåras, avvikelserna stannar ofta vid ett 

konstaterande.  
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6.2. Gambro R&D 

Det globala medtech-företaget Gambro utvecklar och tillverkar maskiner och tillbehör för 

njur- och intensivvårdbehandling, så kallad dialysbehandling. Dialys används för att ersätta 

funktionen hos skadade njurar, för att på konstgjord väg rena blodet från slaggprodukter. Vid 

dialysbehandling krävs fyra olika komponenter, dialysmaskiner, dialysatorer (osmosfilter 

genom vilka blod renas), slangar och vätskor, se figur 19. Gambro tillverkar och utvecklar alla 

dessa produkter i sina egna anläggningar. I dagsläget finns produktionsanläggningar i elva och 

försäljning i över 100 länder. Gambro som grundades i Lund har under lång tid varit 

marknadsledande inom utveckling av njurvårdsprodukter och många av branschens 

innovationer går att härleda till dem. 

 

 
 

 

Källa: Gambro, URL4 

 

Utvecklingsarbetet i Gambro är uppdelat i tre portföljer: Chronic (C); produkter för utvärtes 

blodrening för patienter med kronisk njursvikt, Intensive Care (IC); produkter för utvärtes 

rening för patienter med akut njursvikt och Peritonealdialys Applications and Customizations 

(PD); produkter där reningen sker invärtes utan att vätska leds utanför kroppen.  De olika 

portföljerna motsvarar vardera ett affärsområde och innehåller ett antal olika projekt och 

delprojekt, vilket utvecklas senare i kapitlet. De olika affärsområdena skiljer sig åt vad gäller 

mognadsgrad och marknad. Till chronic hör maskiner och tillbehör för planerad 

njurbehandling på sjukhus och dialyskliniker. Det är en stabil och etablerad marknad där 

konkurrensen huvudsakligen sker via prissättning. Här är själva maskinen huvudsakligen ett 

medel för att få möjlighet att sälja tillhörande förbrukningsvaror, bland annat dialysatorer. I 

Intensive Care riktas produkterna mot akutbehandling, detta är en nyare marknad och 

Figur 19: Dialysmaskin och dialysatorer
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affärsmodellen går mer ut på att sälja själva maskinerna och flexibla behandlingsmetoder. 

Den tredje portföljen innehåller projekt rörande marknader och metoder som är på uppgång. 

Arbetet i denna portfölj handlar mycket om att utveckla nya typer av maskiner, men även 

uppgradering av existerande produkter är ett stort moment, så kallad Sustaining Engineering-

verksamhet. I denna portfölj placeras även aktiviteter som sker av taktiska skäl, då dessa inte 

skulle kunna konkurrera om resurser med stora projekt i de andra portföljerna på samma 

villkor.  

 

Forskning och utveckling 

R&D-verksamheten i Gambro sysselsätter totalt 300 personer och är geografiskt fördelad på 

fyra olika fysiska anläggningar i Sverige, Frankrike, Tyskland och Italien. Verksamheten är 

vidare uppdelad i fem olika organisatoriska funktioner över dessa fyra anläggningar, 

Research, Requirements Analysis and Design Validation, Software, Engineering samt 

Material & Chemicals, se figur 20. Var och en av dessa funktioner leds av en global 

funktionschef som ansvarar för funktionens verksamhet i samtliga anläggningar. Ansvarig för 

hela verksamheten är Senior Vice President (SVP), som även sitter i ledningsgruppen. 

 

 
 

SVP R&D 

Supportstab 
Controllers, HR, etcetera 

Research RA&DV Software Engineering Material & Chemicals 

Chronic 

Intensive Care 

PD Applications 

Portföljchef 

Projektledare 

Avdelningschef 

Ett typiskt utvecklingsprojekt i Gambro R&D handlar om att uppdatera en dialysmaskin. En 
dialysmaskin består i stort av fyra olika komponentgrupper: Maskinen, mjukvara, dialysator med 
kopplingskassett samt vätskor. Första steget är att sammanställa vilka förändringar som efterfrågas 
av marknaden eller inom företaget. Beroende på hur omfattande förändringen är konstateras 
mängden myndighetsreglerade tester som måste genomföras för att säkerställa kvalitén. Dessa 
förändringar omformuleras sedan till specifikationer för dialysmaskinen. Nästa steg är att formulera 
en projektplan som beskriver vad som behöver göras inom var och en av de fyra olika 
komponentgrupperna. Projektgrupperna koordineras av portföljchefen tills den nya produktmodellen 
färdigställts. 

Figur 20: Organisationsstruktur Gambro R&D
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Vid tidpunkten noll är personal uppdelad på funktioner utifrån sin expertis. I Research forskas 

och utvecklas ny teknik, Requirements Analysis and Design Validation utvecklar 

produktspecifikationer, användbarhet och gör bioanalyser och systemtestning. I Software 

arbetas den mjukvara som används i maskinerna fram, Engineering arbetar med hårdvara och 

Material & Chemicals utvecklar slutligen bland annat de vätskor och kemikalier som behövs 

vid dialys. Då arbete bedrivs i organisationen fördelas alla dessa personer till olika projekt, 

enligt figur 20. Projekten är i sin tur inordnade i de tre portföljer som nämnts ovan, dessa styrs 

av portföljchefer, så kallade ”portfolio Manager”.  

 

De olika aktiviteterna som bedrivs inom varje portfölj är ”research” (R), ”development” (D) 

och ”sustaining engineering” (SE). I research sker forskning runt teknologiutveckling som 

organisationen anser måste få vara tidskrävande och inte stressas till snabba resultat. I 

development eftersträvas dock att komma till resultat så fort som möjligt, detta för att det ska 

vara möjligt att planera verksamheten utifrån vilka produkter som kommer, när dessa kommer 

samt hur mycket det kommer att kosta. I sustaining engineering sker arbete för att försäkra att 

de produkter som redan finns ute på marknaden hålls igång. Ibland måste till exempel delar i 

maskiner uppgraderas på grund av att de är för gamla eller för dyra att serva.  

 

R, D och SE måste ha en korrekt balans vilken ser olika ut i de olika portföljerna beroende på 

hur mogen marknaden är samt på hur moget företaget är på den aktuella marknaden. I 

dagsläget bedrivs totalt 40 utvecklingsprojekt och 15 forskningsprojekt i de tre portföljerna. C 

är en mogen portfölj medan IC och PD bär på en större andel forskningsprojekt. Ytterligare en 

anledning till att dela in projekt i portföljer är att projekten tävlar med varandra på den 

strategiska nivån vad gäller resurser. Customization, som ligger i PD-portföljen, bör därför 

inte ligga i samma portfölj som de utvecklingsprojekt som direkt går att koppla till nya 

modeller av C- och IC-maskiner då dessa customization-projekt kan kosta mycket utan att ett 

ge stort nuvärde. Vissa aktiviteter kan vara viktiga att genomföra av rent taktiskt skäl istället 

för ekonomiska.  

 

Portföljerna är inte bara indelade efter olika marknader, utan är även en samordningsfunktion 

för projekt som tillhör olika maskiner inom de olika affärsområdena. Vid framtagning av till 

exempel en dialysmaskin behövs inte bara maskinen utan även dialysatorer, vätskor och 

slangar. Alla projekt för de olika komponenterna som behövs för maskinerna måste därför 
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också koordineras. Beroende på vilken typ av projekt det handlar om väljs olika personer ur 

de olika funktionerna i organisationen ut, då till exempel en omfattande modellförändring 

görs involveras medarbetare ur alla funktioner. I portföljen staplas, som beskrivits ovan, alla 

projekt som bedrivs inom det specifika affärsområdet och utav dessa delprojekt byggs 

systemprojekt upp.  

Projektarbete 

I verksamheten förekommer allt från enpersonsprojekt, med en uppfinnare som även agerar 

sin egen projektledare, till stora systemprojekt med flera hundra personer inblandade. Det 

finns därför olika nivåer av projektledare i Gambro, som kommer från olika håll i 

organisationen beroende på vilken omfattning projekten har. De stora projekten har oftast 

både en projektledare och flera underprojektledare som ansvarar för de olika delprojekten. 

Projektledarna arbetar då själva till största del med samordning av delprojekt samt 

administration och rapportering till portföljchefen.  

 

Då ett nytt projekt ska startas upp börjar portföljchefen med att leta upp en lämplig 

projektledare. Beroende på projektets omfattning väljs antingen en professionell projektledare 

eller en person ur den aktuella funktionen ut, enligt resonemanget ovan. Projektledaren och 

portföljledaren letar sedan runt internt i organisationen efter disponibel personal med aktuell 

kompetens. Det finns total insyn i hela organisationen varför det inte är mer avancerat än att 

gå till de olika funktionscheferna och fråga efter ledig personal. Resursbehovet förändras 

under projektens gång varför personal hoppar in och ut ur projekten. SVP träffar enbart 

projektledarna när det hänt något spännande som ska rapporteras, när en tollgate passeras, 

eller när verksamheten inte följer plan.  

 

”..hela vårt arbete i en sådan här stor organisation är naturligtvis.. att 

saker och ting enligt Murphys lag alltid går åt pipan, så det betyder att jag 

inte behöver arbeta särskilt hårt för att ha möjlighet att träffa folk på olika 

håll i organisationen”  

SVP R&D, Gambro 

 

Som huvudsaklig uppgift har SVP istället att koordinera portföljer samt att sköta det 

övergripande strategiska och taktiska arbetet. Han ska fungera som en disponibel resurs som 
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kan ställa upp och hjälpa till när det behövs, vid krissituationer eller när någon annan lösning 

inte går att finna.  

 

Rapporteringen i verksamheten fungerar så att de olika projektledarna rapporterar till sin 

portföljchef. Portföljcheferna rapporterar sedan till SVP som har till uppgift att koordinera 

och fördela resurser från funktionerna till de olika portföljerna. Till förfogande finns även 

controllers som underlättar denna verksamhet. För att denna struktur ska fungera optimalt 

krävs att hela organisationen står bakom detta arbetssätt, något som inte är självklart i 

praktiken. 

 

“I ask the line managers (läs funktionschefer) to give their resources into 

my project and then I give them a project manager that reports to me. Off 

course this is strange for each and every organization. People need to 

understand that this is beneficial for everyone. Some can live with it, some 

can not. This creates a demand on the management structure.” 

Portfolio Manager R&D, Gambro 

 

Koordineringen mellan funktionerna och projekten sker bland annat genom ett datoriserat 

system för projektplanering. Programmet innehåller alla resurser i organisationen på en 

tidsaxel, det går i programmet att se avdelningstillhörighet, färdighet samt tillgång på de olika 

resurserna. I programmet byggs projekt upp baserat på var och när de resurser som krävs blir 

tillgängliga i olika anläggningar. Systemet fungerar som ett avancerat bokningssystem som 

håller ordning på tidsåtgång i de olika projekten, men systemet används även för rapportering 

mellan portföljchefer, projektledare och företagsledning. Projektverksamheten i Gambro 

hanteras vidare på tre olika nivåer; projektteammöten, projektkoordineringskommittén och 

ledningsgruppen. 

 

Nivå 3: Den första nivån för styrning av projektverksamheten är de så kallade 

projektteammötena, där projektledaren träffar personer ur alla berörda funktioner för att 

koordinera projektverksamheten. Vilka personer som närvarar vid mötena varierar beroende 

på i vilken fas projektet är. I början av projektet krävs ett stort engagemang från marknads- 

och försäljningsavdelningen och i slutet är det viktigare med produktionsavdelningen. Denna 

typ av möte äger rum ungefär varannan vecka. 
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Nivå 2: Den andra nivån kallas Project Coordination Committee (PCC), och leds av 

portföljcheferna. På PCC-mötena avgörs huruvida projekt har uppfyllt förutbestämda kriterier 

som satts upp för att nästa etapp i processen ska få påbörjas (så kallad tollgating). Mötena 

involverar chefer från samtliga portföljer, funktioner och avdelningar som är delaktiga i 

projektet (R&D, marknad, försäljning, kvalitet, regulatory, finans, personal etcetera). I likhet 

med teammötena är det olika personer som är inblandade beroende på i vilken fas projektet är, 

när det till exempel ska startas upp ett projekt i Lund är det viktigt att produktionschefen för 

Lund är med på mötet. Kommunikationen mellan portföljchef och funktionschef är något som 

trycks på. 

 

“Communication needs to be good, especially between me and the line 

managers. I need to communicate immediately when there is a change in 

priority, which I learn from the senior management. Another situation 

would be when one of the other portfolio managers needs more resources, 

the line manager then need to communicate directly that he will take two 

people off my project.” 

Portfolio Manager R&D, Gambro 

 

I Gambro anses det vara viktigt att denna samordning sköts på portföljnivå. Argumentet är att 

det inte går att hantera system på projektnivå, utan att hänsyn tas till de beroenden som finns 

mellan projekten, vilka således inte kan hanteras isolerat. Organisationen arbetar för att 

behålla en totalsyn på sina resurser, det måste vara möjligt att snabbt se totaleffekten i andra 

projekt om resurserna i ett projekt ökas. Denna koordinering mellan portföljerna är som 

tidigare nämnts SVP ansvarig för. 

 

Nivå 1: En gång i månaden presenterar portföljcheferna arbetets fortskridande för 

företagsledningsgruppen. På grund av att företagsledningen får denna frekventa rapportering 

av arbetet ger de mellan mötena SVP hög frihet i arbetet.  

 

”..de kan därför ge mig ganska fria händer, det kan ju inte gå åt skogen i 

mer än en månad...” 

 SVP R&D, Gambro 
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Projektplanering 

Verksamheten i Gambro R&D går igenom fyra olika steg. Struktureringen av arbetet börjar 

med att SVP tillsammans med Gambros ledningsgrupp gör en strategisk plan för vad de vill 

att företaget ska uppnå, se figur 21. De delar även upp forskningsbudgeten mellan de olika 

portföljerna.  

 

 
 

 

Denna strategiska plan översätts sedan till en plan för forskning och utveckling och preciseras 

sedan vidare i vad Gambro benämner Multi Generational Product Plan (MGPP). Denna plan 

visar hur samtliga projekt tillsammans uppfyller de mål som ställts upp för verksamheten och 

kan beskrivas som portföljchefernas bild av verksamheten i portföljen över tid, både i nuläget 

och i framtiden.  

 

”MGPP är egentligen hjärtat i organisationen och det är portföljcheferna 

som sköter den verksamheten /.../ Denna process kan beskrivas som att 

översätta strategi till faktiskt utförande” 

SVP R&D, Gambro 

 

Utifrån MGPP utformas de olika projekt som ska genomföras i portföljerna, även alla 

delprojekt för de kompletta produkterna finns beskrivna här. Status av MGPP kommuniceras 

till företagsledningen på de månatliga mötena. MGPP visualiserar hur de olika projekten 

följer på varandra och hur de således är beroenden av varandra. Beroenden mellan olika 

portföljer kan även finnas om det utvecklas produkter som kan användas på flera olika 

marknader. Den samordning som har skett mellan portföljer har gällt utveckling av framförallt 

vätskor och filter, detta har dock inte förekommit i någon stor utsträckning. 

 

I och med att Gambro har så pass utspridd verksamhet geografiskt har det tidigare inte funnits 

några naturliga band mellan de olika fysiska anläggningarna. Utvecklingsverksamheten har 

tidigare även varit en del av tillverkningsorganisationen vilket är ytterligare en anledning till 

1 
Strategic Plan 

      2 
              R&D-plan 

      3 
              MGPP 

      4 
              Project 

Figur 21: Fasmodell för projektplanering
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att ingen sammanhållning vuxit fram naturligt. I dagsläget har dock R&D lyfts ut till en egen 

enhet vilket gett bättre förutsättningar för samhörighet.  

 

“All the resources was scattered in the local organizations /.../ therefore it 

was not really possible to make transparent where the key value drivers 

were, and to follow this up /…/ now we are 100 per cent clear, now all 

development and resources are in the same organization, we have 

transparent processes and a structure that is working” 

Portfolio Manager R&D, Gambro 
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6.3. AstraZeneca Development 

AstraZeneca är världens femte största läkemedelsföretag. Företaget är verksamt inom många 

olika läkemedelsområden och är världsledande inom bland annat mag- och tarmområdet med 

läkemedel som Losec och Nexium, se figur 22. Ungefär 12 000 personer arbetar med 

forskning och utveckling inom AstraZeneca runt om i världen. Forskningsanläggningar finns i 

bland annat Sverige, Storbritannien, USA, Kanada, Frankrike och Japan. Företaget satsar runt 

tre till fyra miljarder USD årligen på forskning och utveckling, vilket motsvarar cirka 18 

procent av omsättningen. Forskning och utveckling, eller discovery och development som 

företaget benämner det, är två åtskilda delar i företaget. I discovery sker den prekliniska 

forskningen, det vill säga första fasen av forskningen, att ta fram så kallade Candidate Drugs 

(CD) vilket i stort sett betyder nya substanser med potential att bli färdiga läkemedel. I denna 

uppsats studeras den andra delen av verksamheten, development, vilken är den fortsatta 

utvecklingen av läkemedel. I denna fas förädlas CD, och mer omfattande tester på djur och 

människor genomförs för att de sedan ska kunna bli en fullfjädrad produkt redo för 

marknaden. 

 
Figur 22: Losec och Nexium 

Källa: AstraZeneca, URL5 

 

Inom läkemedelsindustrin investeras stora pengar i forskning och utveckling, i genomsnitt 15 

till 20 procent av de stora företagens omsättning går till denna verksamhet. Dessa stora 

forskningssatsningar gör det oerhört svårt för företagen att förutse konkurrenters arbete. Ännu 

en bidragande faktor till denna svårighet är de långa projekttiderna, ofta på cirka 15 till 20 år, 

då det hinner hända mycket på läkemedelsmarknaden. 

 

”Det gäller att ha kristallkula för att förutspå hur marknaden ändras under 

projektets gång.” 

GPD Cardiovascular Development, AstraZeneca 
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Inom läkemedelsbranschen resulterar i genomsnitt enbart fem till tio procent av alla påbörjade 

projekt i en färdig produkt. Ofta läggs projekt ned redan i den prekliniska fasen, det vill säga i 

discovery-stadiet, men det händer ibland även att projekt går igenom hela projektprocessen 

för att sedan nekas av nationella läkemedelsverk i den slutliga ansökningsprocessen. Senast 

detta hände för AstraZeneca var hösten 2004. Läkemedlet Exanta, ett antikoaguleringsmedel 

som företaget satsat mycket på, blev inte godkänt av det amerikanska läkemedelsverket på 

grund av att det gav oförutsedda biverkningar. Detta läkemedel, som hade gått igenom hela 

utvecklingsprocessen på cirka 20 år, och som AstraZeneca investerat flera hundra miljoner 

USD i, fick i stort sätt dras tillbaka från marknaden och används i dagsläget endast sporadiskt 

på sjukhus. 

 

”Det krävs väldigt mycket för att det ska bli ett läkemedel, både att ge effekt 

samtidigt som det inte ska ha bieffekter. Det ska även tas upp av kroppen på 

ett bra sätt. Det är mycket som ska uppfyllas och det finns många 

återvändsgränder, det gäller bara att upptäcka dem i god tid, i ett så tidigt 

stadium som möjligt.” 

GPD Neuroscience Development, AstraZeneca 

 

 

Utveckling 

Development, utvecklingsverksamheten, består i AstraZeneca av fyra olika 

forskningsinriktningar (terapiområden), Oncology, Cardiovascular, Neuroscience och 

Respiratory, se figur 23. Oncology är främst inriktad på cancerforskning medan 

Cardiovascular innehåller flera områden såsom mage/tarm, hjärta/kärl och diabetes. 

Neuroscience är forskningen om nervsystemet och sjukdomar som Alzheimers och 

schizofreni medan Respiratory behandlar områden kring astma och andningsvägar. Inom 

Ett typiskt utvecklingsprojekt går till så att Discovery först forskar fram en ny CD som lämnas 
över till Development vid en viss Milestone. Tillverkningen av mindre mängder av substansen 
startar. När det finns tillgång till substansen testas denna och en formulering tas fram och därefter 
startar en månads tox-studier i försöksdjur, oftast mindre gnagarsläkten. När dessa studier är klara 
skickas en ansökan in till aktuella myndigheter för att tester på människa ska få påbörjas. När den 
första leveransen av substansen sker, startar en ny tillverkning av en större mängd substans som 
följs av en längre tox-studie i gnagare som i sin tur följs av en längre studie i människa. Detta 
återupprepas ytterligare en gång innan substansen skickas in för slutgiltig ansökan om att 
godkännas som ett läkemedel. 
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Development finns det en person med ytterst ansvar för hela verksamheten, Executive 

Director. Inom varje terapiområde finns det sedan en högst ansvarig terapiområdeschef (Vice 

President), som i sin tur ansvarar för tre till fem projektteam, Emerging Projects Teams 

(EPT). Den ansvariga personen inom varje EPT kallas Global Project Director (GPD) och har 

det yttersta strategiska ansvaret för alla projekt. Där finns även en Global Project Manager 

(GPM) som ansvarar för det operationella arbetet, likt en operativ projektledare. För att 

administrera de inblandade i projekten finns även på varje EPT en samordnande 

projektsekreterare. 

  

 

Varje EPT handhar ett antal substansgrupper som i sin tur består av ett till fem projekt. 

Projekten i samtliga terapiområden har tillgång till en gemensam global funktionsstruktur. 

Funktionerna som återfinns är Global Safety Assessment som genomför tox-studier på djur, 
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Development 

V.P. Oncology V.P. Cardiovascular V.P. Neuroscience V.P. Respiratory 

GPD 

GPM 

GPD 

GPM 

GPD 

GPM 
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Therapy 
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Substans Substans Substans Substans 

G. Safety Ass. 

Process R&D 

Regulatory Affairs 
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Operationell 
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Projekt 

Stab: Controller

Figur 23: Organisationsstruktur AstraZeneca Development 
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Process R&D vilka tillverkar substans och Regulatory Affairs som handhar kontakt med 

myndigheter. Vidare finns Clinical som genomför patientstudier, Process and Analytical 

R&D (PA R&D) som tar fram tabletter för substanserna samt Preclinical genom vilket ett 

antal funktioner från Discovery representeras. 

 

Det finns tre olika projektfaser inom Development. Den första fasen, som denna studie 

koncentreras på, tar vid efter preklinisk fas och handhas som ovan nämnts av ett EPT. Visar 

utvecklingen inom någon av substanserna på stora framsteg knoppas det projektet av och går 

över till nästa steg i processen där ett Global Project Team tar över. Detta team leder projektet 

vidare i utvecklingen. Slutligen finns det så kallade Establish Teams som handhar produkter 

som redan introducerats på marknaden.  

 

Någon direkt kontakt mellan EPT-ledningen och funktionschefer existerar i stort sett inte, 

utom via ett projektmöte per år då alla som jobbar med projekten närvarar. Information går 

istället igenom funktionsmedarbetarna som arbetar med de olika projekten. Övergripande 

resursfrågor styrs av Executive Director som även avgör vilken verksamhet som ska 

prioriteras högst och kommunicerar sedan detta ned till funktionscheferna som har till uppgift 

att fördela personal rätt. Detta kan vara en svår uppgift då det i organisationen ständigt råder 

brist på denna resurs. Funktionschefens huvudsakliga uppgift är i övrigt att se till att ha rätt 

kompetens i funktionen så att projekten alltid tilldelas professionell personal med uppdaterad 

kunskap.  I varje projekt sitter önskad tilldelad personal från funktionen. GPM strukturerar 

den vardagliga verksamheten och projektmedlemmarna tillika funktionsarbetarna blir länken 

ut mot funktionen, se figur 24. 

 

 
 

 

GPD har till uppgift att, till skillnad från GPM, arbeta med de för EPT övergripande 

strategiska aspekterna och han har således ingen direkt inblandning i det operativa arbetet. 

Funktion 

EPT

GPD/GPM

funktionsmanager 

EPT-medarbertare 

Styrning / kommunikation 

Kommunikation 

Figur 24: Projektgruppen
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”Jag är som en dirigent i en symfoniorkester. Han gör egentligen ingenting 

alls, men när orkestern kommer in då börjar han veva lite och vips så 

händer det något. Det gäller då att orkestern spelar i harmoni och i samma 

tempo. GPM:s roll i det hela förklaras som att vi skriver noterna 

tillsammans. Projektsekreteraren ser till att orkestern är på plats samtidigt, 

så att inte trombonisterna kommer insläntrandes två dagar senare.”  

GPD Cardiovascular Development, AstraZeneca 

Projektarbete 

Ett lyckat läkemedelsprojekt tar som tidigare nämnts ungefär 15 till 20 år från idé till färdig 

produkt på marknaden. Produktutvecklingen innefattar stora studier på mellan 8000 och 

20000 personer på upp emot 100 sjukhus. Denna del av utvecklingen är enormt kostsam och 

tidskrävande. Efter detta moment ska slutligen berörda myndigheter i bland annat EU och 

USA behandla och testa preparaten för att kunna ge sina godkännanden. Denna 

handläggningstid kan ta ytterligare ett till två år.   

 

I varje terapiområde inom AstraZeneca Development pågår mellan 15 och 20 parallella 

projekt och därmed totalt mellan 50 och 60 stycken utvecklingsprojekt i företaget, räknas den 

prekliniska fasen in skulle det handla om betydligt fler projekt. Projekten är av olika art, en 

del är helt nya läkemedel medan andra är ämnade att ersätta redan befintliga. Det läggs i snitt 

ned 20 till 30 miljoner USD per projekt och år vilket resulterar i en projektbudget under hela 

processen på cirka 400 till 600 miljoner USD, varav 300 till 500 miljoner USD går att härleda 

till developmentfasen.  

 

Arbetet i Development börjar med en överlämning från den prekliniska fasen där Candidate 

Drug Teams levererar de substanser som visat resultat för vidare utveckling. Det sker ett 

kunskapsutbyte för att arbetet med projekten ska kunna gå vidare. I detta skede finns personal 

från de prekliniska projekten med i EPT för att överlämningsprocessen och fortsatt forskning 

ska gå så smidigt som möjligt. Även personal från andra avdelningar, som till exempel 

marknadsavdelningen, sitter med i EPT för att följa substanserna under hela 

utvecklingsprocessen. Då det pågår flera parallella projekt med varje substans har dessa ett 

större beroende av varandra än enbart resursdelning. Dessa projekt har i stort samma mål men 

startar olika i tid, vilket kan liknas vid att sjunga i kanon. Om ett projekt stöter på problem 
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kan vunnen kunskap utnyttjas för att undvika motsvarande problem i ett senare startat projekt. 

Ständig kommunikation används för att kontinuerligt stämma av status mellan de olika 

projekten. Mellan de olika projekten, men även med Discovery, förekommer också mycket 

kommunikation gällande utvecklingsresultat, allt för att optimera arbetet för organisationen 

som helhet.  

 

”Ibland jobbar man med en mekanismfamilj så man har flera olika 

substanser. Då kanske man tar fram en substans och ser hur den fungerar 

och ger sedan feedback tillbaka till Discovery som då kan utveckla detta och 

ta fram nya bättre substanser” 

   GPD Neuroscience Development, AstraZeneca 

Projektplanering 

GPD organiserar tillgänglig personal efter projektens aktuella prioritetsordning. Det händer att 

personal under en tid frekvent måste flyttas runt mellan olika projekt för att optimera det 

totala arbetet, då prioritetsordning mellan projekt löpande ändras. Det kan handla om att den 

planerade tidpunkten för en Milestone, närmar sig och att arbetet därför måste koncentreras på 

att färdigställa ett visst delmoment. Det kan även vara så att ett projekt måste bli klart innan 

ett annat kan starta på grund av att kunskapen för det senare projektet genereras i det första. 

För planering av projekt används ett centralt projekthanteringssystem. I detta system byggs en 

modell innehållande alla projekt och dess faser för koordinering och allokering av resurser ska 

underlättas i möjligaste mån. 

 

När det kommer till beslut om investeringar och satsningar i olika projekt finns det formella 

regleringar var i organisationen beslutet måste fattas. Rör det sig om investeringar under en 

miljon USD får GPD fatta dessa beslut. Investeringar på en till fem miljoner tas av 

terapiområdeschefen, medan beslut om investeringar eller satsningar över fem miljoner USD 

måste fattas av Executive Director. Den höga kompetensen inom företaget bidrar stort till att 

hög tillit finns bland medarbetarna.  
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”Det jobbar högutbildade och kompetenta människor på AstraZeneca och 

då vill ju jag kunna lita på dem. Det är inte så att jag kollar dem, utan jag 

litar på att de gör ett bra jobb. Ibland fungerar det och ibland blir man 

besviken, men det är så det fungerar.”  

GPD Cardiovascular Development, AstraZeneca 

 

Strategic Influencing är en nyckelterm inom AstraZeneca som syftar till att föra information 

uppåt i organisationen. Detta är extra viktigt då arbetet sker i globala tvärfunktionella team 

vilket kan försvåra kommunikationen och därmed också beslutsfattandet. AstraZeneca 

använder sig i projektstyrningsverksamheten av något de kallar Milestones och Tollgates, se 

figur 25. Genom detta arbetssätt blir det lättare för ledningen att hålla sig uppdaterad vad 

gäller projektens fortskridande och får därigenom även lättare att fatta välgrundade och 

relevanta beslut. Vid en milestone, som kan översättas till milstolpe eller delmål, utvärderas 

hur väl projektet lyckats nå upp till det förutbestämda delmålet och vad det har uppnått för 

resultat. Denna information ger sedan underlag för beslut om fortsatta investeringar i 

projektet, denna investering liknas vid att släppa projektet genom en så kallad tollgate. Beslut 

tas här på aktuell nivå beroende av hur stor investering det handlar sig om. Vanligtvis rör det 

sig om cirka 8 tollgate-beslut under ett projekts livslängd där Development kommer in runt 

tollgate två, men detta varierar från projekt till projekt. 

   

 
 

 

GPD uppskattar på ett ungefär budget för projekten och vanligtvis resulterar detta i att 

Executive Director tilldelar dem resurser motsvarande cirka 80 procent av det önskade 

anslaget. Detta då överbudgetering är vanligt förekommande i verksamheten och det är inte 

ovanligt att funktioner letar och jagar kostnader i viljan att fakturera för att de vill undvika 

nedskärningar i kommande budget.  

Idé Läkemedel 

Milestone1 M2 M3 M5 M8

Tollgate 1 T2 T3

Discovery 
Preklinisk fas 

Development 
Klinisk fas 

. . . . .

. . . . .

Figur 25: Milestones & Tollgates
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”Hur pass budgetstyrda vi är beror på hur det går för företaget. Folk är 

vanligtvis väldigt optimistiska när de gör sina budgetönskningar och för de 

mesta har man i slutändan inte lyckats göra slut på pengarna. /…/ Detta är 

ju inte bra, budgeterade pengar som man inte gör slut på är sämre än att 

överspendera, då man inte får någon avkastning på dem. Detta vet 

ledningen om, så när man sätter sin budget så drar de av 20 procent.” 

   GPD Cardiovascular Development, AstraZeneca 

 

Det som anses vara svårast i budgetuppskattningen är att veta när något ska göras, det är 

betydligt lättare att planera vem och vad. Detta beror delvis på att det är svårt att veta när den 

tilltänkta personalen är tillgänglig men främst beror det på att alla delar i projekt måste vara 

klara vid en viss tidpunkt för att verksamheten ska kunna gå vidare. Det arbetar cirka 250 

personer inom varje EPT, vissa av dessa projektmedarbetare lägger ned 100 procent av sin tid 

på projektet medan andra har fler uppdrag, oftast andra projekt, och kanske enbart lägger ned 

fem procent av sin tid på det aktuella projektet. Dessa faktorer bidrar till svårigheten i 

planeringen av de olika delmomenten i projekten, vilket det tidigare nämnda 

projekthanteringssystemet ska underlätta. Däremot är det av andra anledningar svårt att 

planera projekten i de senare kliniska faserna. 

 

”Det är även svårt att planera en budget under den kliniska fasen. Denna 

pågår i tre till fem år med tester på cirka 8 000-20 000 patienter i över 100 

sjukhus i 25 länder och omfattar vanligtvis 200-300 miljoner dollar. Om det 

skulle visa sig att budgeten diffade på några 10-tals miljoner dollar är det 

inte hela världen då oförutsedda händelser alltid uppkommer och ingen 

nämnvärd avvikelseanalys genomförs.” 

GPD Cardiovascular Development, AstraZeneca 

 

AstraZeneca strävar efter att företaget ska genomsyras av en stark organisationskultur. Fyra 

ledord har tagits fram vilka är Products, Performance, Patients och People.  

 

• Products – Kvaliteten på företagets produkter anses vara viktig och strävan efter att alltid 

ligga långt fram i utvecklingen är påtaglig.  
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• Performance – Syftar till hur väl företaget som helhet sköter sig, hur det uppfattas utifrån 

men även hur det internt skapas värde.  

• Patients – Begreppet syftar till både testpersoner och slutkunder, samtliga måste alltid 

finna ett värde i AstraZenecas produkter. 

• People – Syftar till den egna personalen och till att vårda och ta tillvara på kompetensen 

hos dessa.  

 

Utöver dessa ledord arbetar företaget med Individual and Team Objectives. Projektdeltagarna 

får i möten med GPD och GPM sätta upp mål, både personliga och för projektgruppen, vilka 

sedan följs upp och utvärderas. På liknande sätt utvärderar terapiområdeschefen GPD och 

dennes arbete. Verksamheten följs sedan upp med regelbundna möten för att främja 

medarbetarnas utveckling. Utöver detta genomförs även andra medarbetarundersökningar 

vartannat år. 
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6.4. Sammanfattning av fallstudien 

I tabell 3 sammanställs information för de tre organisationen som ingår i fallstudien. 

 
Företag BT Products R&D Gambro R&D AstraZeneca Development 

Längd på projekt I regel 3 år 3-5 år 10-15 år, 10-20 år totalt 

inklusive prekliniska fasen 

Antal anställda Cirka 120 Cirka 300 Cirka 12 000 

Projektportfölj 6-8 parallella projekt, varav i 

dagsläget 2 riktigt stora 

40 utvecklings- och 15 

forskningsprojekt i 3 portföljer, 

Chronic, Intensive Care och PD 

appl and customizations  

40-50 projekt uppdelade på 4 

terapiområden (portföljer)  

Organisationsstruktur R&D består av 5 linjer 

(funktioner) över vilka projekt 

bedrivs 

R&D uppdelat i 5 avdelningar 

(funktioner), projekt bedrivs 

över dessa 

Development består av 4 

projektportföljer som har linjer 

som stöttar upp 

Projekthanteringsmodell Utvecklingsprojekten bedrivs 

efter en 5-fasmodell med gater 

Ett antal förutbestämda steg med 

gater vid förutbestämda delmål 

Milestone och Tollgate system 

där ett resultat måste vara 

uppnått innan fortsatt 

investering 

 
Tabell 3: Sammanfattning av fallstudie 

 



  

 
 

 

 

 

 

7. Analys 
För att kunna förstå varför en organisation använder de specifika styrsystem som valts krävs 

en förståelse för organisationen och dess verksamhetsområde. Vår uppfattning är att själva 

organisationen är ett medel som utformats för att möta de krav som finns på det aktuella 

område, marknad och bransch som företaget befinner sig. Styrsystemen utformas sedan som 

verktyg med vilka ledningen ska kunna driva organisationen mot de mål som eftersträvas. Då 

föremål för studien varit utvecklingsverksamhet anser vi att verksamhetsområdet är extra 

viktigt då det i stor utsträckning är den dimension som ger förutsättningarna för den 

komplexitet organisationerna uppvisar. Utifrån detta resonemang tar analysen avstamp. 
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Figur 26: Tankemodell för analys
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7.1. Organisatoriska förutsättningar 

Analyskapitlets första avsnitt ägnas åt en beskrivande analys där de organisatoriska 

förhållandena i de tre fallföretagen klarläggs.  

BT Products R&D 

Det största beroendet mellan projekten är konkurrensen om resurser och då framförallt om 

personal. Att detta är ett problem visas tydligt då BT i vissa situationer måste avvakta med 

nödvändiga projekt tills andra avslutats för att få tillgång till de behövda resurserna. Det är 

även möjligt att urskilja ett sekventiellt beroende, framförallt mellan modulprojekt och 

plattformsprojekt, där specifikationer för plattformar måste spikas innan modulprojekt kan 

påbörjas (jfr Thompson, 1967). Projekten inom organisationen har kortare tidsspann och är av 

mindre komplex karaktär vilket är tydligt då i stort sett alla påbörjade utvecklingsprojekt leder 

till färdiga produkter. Den externa osäkerheten får även anses vara relativt låg då projekten är 

så pass korta samtidigt som marknaden och omvärlden får anses vara relativt mogna. (jfr 

Mintzberg, 1983, Perrow, 1986, Christensen & Kreiner, 1997, Vik & Lindkvist, 2001) 

 

Organisationsstrukturen i BT är en funktionsorienterad matrisorganisation där funktionen 

tydligt står över projektverksamheten, detta ser vi som ett resultat av att de utvecklingsprojekt 

som bedrivs i organisationen inte är så omfattande. Den projektverksamhet som bedrivs är 

relativt okomplicerad vilket ger att en mer projektorienterad struktur inte ansetts vara 

nödvändig. Att BT inte delar in projekten i olika portföljer menar vi förklaras av samma 

resonemang, de relativt få och snarlika lågriskprojekten medför att avgränsade portföljer 

skulle vara överflödiga. Projektplattformarna som projekten är organiserade runt anser vi inte 

kan tolkas som projektportföljer då dessa ej tilldelas egna budgetar eller plattformschefer. 

Plattformarna är snarare en naturlig indelning som kommit av att fler truckmodeller byggs på 

samma bottenplatta. (jfr Levine, 2005, Cooper, 1998)  

 

Produktdifferentieringen i BT anser vi vara relativt låg då enbart två huvudtyper av produkter 

utvecklas, lagertruckar och handtruckar. Som tidigare nämnts utgår även många av 

truckmodellerna från samma komponenter, bottenplatta och vissa handtag etcetera. 

Organisationen har vidare två huvudsakliga utvecklingsanläggningar där utvecklings-

verksamheten för handtruckar och lagertruckar är koncentrerad till Mjölby och motsvarande 
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funktion för motviktstruckar placerats i Italien. Sammantaget ger detta en relativt låg 

differentiering i BT.  (jfr Lawrence & Lorsch, 1967b, Hyväri, 2006) 

 

 

 

 

Gambro R&D 

De projektportföljer som organisationen använder sig av är indelade efter marknadsområde 

och har till syfte att avgränsa och samordna projekt tillhörande respektive område. 

Verksamhetsområdena i de tre projektportföljerna C, IC och PD är differentierade från 

varandra vad gäller produkternas användningsområde, inom PD placeras till exempel 

utveckling av produkter som är nyare på marknaden samt vissa strategiska projekt varför även 

en relativt stark differentiering inom denna portfölj går att urskilja. I de andra portföljerna, 

som står för en betydligt större del av verksamheten, är differentiering dock desto lägre. Vi 

anser däremot att den totala differentieringen i organisationen är någonstans mitt emellan låg 

och hög. Utvecklingsarbetet rör i stort sett tre huvudsakliga områden, själva hårdvaran för 

maskinerna, mjukvara för desamma samt de vätskor och filter som används vid 

blodreningsprocessen vilket får anses vara relativt få områden. Den organisatoriska 

differentieringen kan däremot anses vara högre. En stark indikation på detta är avsaknaden av 

en gemensam organisationskultur samt den svaga sammanhållningen inom R&D-enheten. (jfr 

Lawrence & Lorsch, 1967b) 

 

Vi urskiljer huvudsakligen i organisationen delat och sekventiellt beroende. Det delade 

beroendet handlar precis som hos BT i huvudsak om delade resurser såsom personal och 

ekonomi. I Gambro försvåras detta dock ytterligare på grund av de internationellt spridda 

utvecklingsanläggningarna varför arbetet i stor utsträckning organiseras runt det 

projektplaneringsverktyg som visualiserar tillgänglig personal etcetera. Det beroende som vi 

ser kräver mest av organisationen är därför det sekventiella beroendet vilket gör sig tydligast 

inom respektive portfölj där det förekommer att input i ett projekt består av output ur ett 

annat. Det största problemet i multiprojektstyrningen är svårigheten att låsa specifikationer, 

vilket förhalar projekt som är beroende av att dessa fastställs. För att kunna påbörja 

utvecklingen av till exempel en ny dialysator krävs att de tidigare projekt som fastställer vilka 

Största problembetingande faktor inom BT Products R&D: 
 
Resursfördelning 
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specifikationer, till exempel dimensioner och vätskeflöden, som ska gälla för modellen 

färdigställts, vilket visar ett tydligt sekventiellt beroende. Vi urskiljer även ett ömsesidigt 

beroende främst då det kommer till sustaining engineering-arbetet i PD-portföljen. 

Utgångsläget för detta arbete är att det finns existerande produkter på marknaden som måste 

uppdateras och moderniseras, vilka i sin tur kräver uppdateringarna för at hållas aktuella. (jfr 

Thompson, 1967, Söderlund & Dahlgren, 2003) Här handlar det dock inte om någon 

utvecklingsverksamhet, varför vi fortfarande argumenterar för att det huvudsakliga beroendet 

i organisationen är det sekventiella.  

 

Den externa osäkerheten skiljer sig åt mellan portföljerna på grund av att de olika 

marknaderna är olika vad gäller mognadsgrad. Projekten i C-portföljen kan anses vara relativt 

komplexa men marknaden för dessa får anses vara stabil och mogen, detta medför att den 

yttre osäkerheten är låg medan den inre är något högre. Portföljen IC befinner sig däremot i en 

osäkrare och mindre mogen bransch vilket medför att den externa osäkerheten blir högre, 

medan den inre fortfarande kan anses vara låg. I PD-portföljen, som i högre grad består av 

forskningsprojekt, anser vi osäkerheten vara högre då dessa är svårare att planera och förutse 

än projekten i de andra portföljerna där större tyngd ligger på utveckling och sustaining 

engineering. Det händer väldigt sällan att projekt i någon av portföljerna får läggas ned helt 

utan det värsta utfallet är snarare att tidsramen förlängs om projekt stöter på komplikationer. 

Resonemanget ger att organisationen som helhet har relativt låg intern osäkerhet. (jfr 

Mintzberg, 1983, Christensen & Kreiner, 1997, Vik 2001) 

 

Organisationen strävar efter att bli mer projektorienterad och har gått från att budgetera 

utifrån funktion till att istället göra detta utifrån projekt. Tanken är att detta ska främja 

projektens ställning och projektledarens makt gentemot funktionschefens då det kommer till 

resursfrågor, personal etcetera. I dagsläget är denna balans ett problem då det är tänkt att 

projekt och funktion ska stå på samma nivå, likt en balanserad matris, men i praktiken 

funktionen har mer makt när det till exempel kommer till specifikationslåsning. (jfr Maylor et 

al, 2006, Gobeli & Larsson, 1987 och Cusumano & Nobeoka, 1998)  

 

 

 

 

Största problembetingande faktor inom Gambro R&D: 
 
Projektledaren har otillräckligt inflytande över det egna projektet 
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AstraZeneca Development 

AstraZeneca har jämfört med de andra organisationerna gått väldigt långt i sin strukturering 

av projektverksamheten. Utvecklingsavdelningen består av de fyra terapiområdena som 

vardera är indelade i 4-5 EPT vilka i sin tur hanterar flera olika substansgrupper. Inom varje 

substans pågår sedan ett antal parallella projekt. Mellan dessa projekt anser vi oss kunna 

urskilja ett väldigt tydligt ömsesidigt beroende med ständig kommunikation åt båda håll för 

konstant uppdatering. Då dessa projekt ligger ”i kanon” resulterar det också i ett sekventiellt 

beroende där det senare startade projektet löpande får ta del av kunskap vunnen ur de tidigare. 

Även mellan substanserna sker visst informationsutbyte när denna är överförbar mellan 

områdena. Inom varje projektteam finns representanter från både Discovery och 

marknadsavdelningen, detta för att överlämningen från forskningsstadiet till vidareutveckling 

ska gå så smidigt som möjligt men även för att kunna påverka arbetet när substansen börjar 

närma sig en färdig produkt. På detta sätt blir hela kedjan, från forskning till färdig produkt på 

marknaden, sammankopplad och de olika delarna beroende av varandra. Liksom i BT och 

Gambro finner vi även i AstraZeneca ett tydligt delat beroende i grunden. (jfr Thompson, 

1967)  

 

Produktdifferentieringen i AstraZeneca är hög, de fyra terapiområdena med sina 50 projekt 

täcker upp en stor del av kroppen, med projekt som rör medicin för allt från hjärtinfarkt till 

magsår. Även den geografiska differentieringen i organisationen är hög, med verksamhet i ett 

stort antal länder vilket leder till att arbetet i projekten blir väldigt utspritt. All 

utvecklingsverksamhet använder samma pool av personal och olika moment i utveckling 

måste därför bedrivas i olika anläggningar beroende på var den aktuella expertisen är 

placerad. (jfr Lawrence & Lorsch, 1967) Vi menar vidare att AstraZeneca har en stark 

projektorientering och därmed är en stark matrisorganisation, enligt definitionen i PMBOK 

(2004), där funktionernas uppgift och roll är att utföra det arbete som efterfrågas i de olika 

projekten. I organisationen är maktbalans inte något problem då verksamheten är helt och 

hållet strukturerad efter projekten och det är fullständigt klart att dessa står över funktionen. 

(jfr Maylor et al, 2006, Gobeli & Larsson, 1987)  

 

Då endast fem till tio procent av de projekt som påbörjas i AstraZeneca resulterar i färdiga 

läkemedel vill vi argumentera för en mycket hög intern osäkerhet. Ett annat tecken på denna 

osäkerhet är att organisationen arbetar med upp emot fyra projekt åt gången inom samma 
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substans då de räknar med att många projekt inte kommer att bära frukt. Omvärlden får anses 

vara dynamisk då forskningen ständigt går framåt och projekts tidsspann sträcker sig över 

långa perioder. Denna tidsutdräkt medför även en hög grad av extern osäkerhet där 

myndigheter, lagar och regler påverkar ett projekts framgång och fall, likt AstraZenecas 

satsning på Exanta. (jfr Christensen & Kreiner, 1997, Vik & Lindkvist 2001) 

 

 

 

 

 

Organisationernas karaktärsdrag 
  BT Products R&D Gambro R&D AstraZeneca Development 

Längd på projekt I regel 3 år 3 -5 år 10-15 år totalt, 10 till 20 år om 

Discovery-fasen inkluderas 

Projektportfölj Inga portföljer, 6-8 parallella 

projekt varav i dagsläget 2 stora 

3 portföljer, Chronic, Intensive 

Care och PD, med totalt cirka 40 

projekt. 

4 terapiområden med vardera 4-5 

portföljer. Totalt bedrivs 40-50 

samtida projekt i organisationen 

Organisationens omvärld Mindre komplex bransch, 

mindre dynamisk omvärld 

Relativ komplex bransch, mindre 

dynamisk omvärld 

Komplex bransch och dynamisk 

omvärld. 

Osäkerhet Relativt låg osäkerhet, både 

internt och externt.  

Låg extern osäkerhet i Chronic, 

högre i IC och PD. Relativt hög 

intern osäkerhet 

Hög intern osäkerhet (5-10% av 

alla påbörjade projekt blir färdiga 

produkter). Hög extern osäkerhet 

bl.a. p.g.a. projektens längd 

Beroenden Det mest framträdande 

beroendet gäller delade resurser, 

sekventiellt beroende finns 

representerat vid plattformar 

Det mest framträdande beroendet 

är sekventiellt, det förekommer 

dock både delade resurser och 

ömsesidigt beroende, speciellt i 

PD-portföljens SE-arbete 

Mest framträdande beroendet är 

det ömsesidiga mellan substanser 

inom EPT samt även mellan 

Discovery och Development 

Differentiering Både låg geografisk och 

produktmässig spridning 

Relativt differentierat produkt-

sortiment, högre geografisk 

spridning 

Både hög geografisk och 

produktmässig spridning 

Matrisstyrka Funktionsorienterad matris - 

funktion står över projekt 

Balanserad matris – funktion har 

fortfarande lite högre inflytande 

men organisationen arbetar mot att 

istället bli mer projektorienterad 

Projektorienterad matris - projekt 

står över funktion 

Styrproblem Svårigheter med resurs-

fördelning gör att projekt blir 

bortprioriterade. Projektledare 

har inget inflytande över 

funktionen. 

Projekt har svårt att hålla emot 

funktionerna. Detta leder till att 

specifikationers spikas för sent och 

leder ofta till att tidsschemata 

spräcks 

Projektverksamhetens natur samt 

lagar och regler ger lång 

tidsutdräkt med hög intern 

osäkerhet som kräver omfattande 

styrning 

 

Tabell 4: Sammanfattning av organisationernas karaktärsdrag 

Största problembetingande faktor inom AstraZeneca Development: 
 
Långa projekt med hög grad av både intern och extern osäkerhet 
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De avgörande faktorerna 

Förhållandena i respektive bransch och verksamhetsområde skiljer sig markant åt mellan de 

tre fallföretagen i studien. För att avgöra vilka faktorer som spelar störst roll vid utformningen 

av styrsystem anser vi att det är här, i organisationernas kontext, som analysen bör ta sitt 

avstamp. Som tidigare nämnts är vår uppfattning att organisationen endast är ett medel för att 

uppnå ett mål vilket förenklat kan beskrivas som att lyckas i det för organisationen utvalda 

området. För att lyckas krävs att organisationen är anpassad för att hantera den påverkan och 

de svårigheter som den valda branschen innebär.  

 

Det första som påverkar verksamheten är således den svårighetsgrad som det aktuella området 

medför, omformulerat kan detta uttryckas som den osäkerhet organisationen står inför (jfr 

Söderlund & Dahlgren, 2003). Den tydligaste skillnaden i osäkerhet ser vi mellan BT och 

AstraZeneca. Osäkerheten i AstraZenecas utvecklingsverksamhet grundar sig till stor del i 

den invecklade process som läkemedelsutveckling innebär, vilket ger en hög intern osäkerhet. 

Processen innefattar, i mycket högre grad än teknisk utveckling, omfattande samspel mellan 

olika delprojekt. (jfr Vik, 2001) Ytterligare en orsak till osäkerhet i AstraZeneca är längden på 

projekten, under vilka mycket hinner hända i omvärlden. Med osäkerhet åsyftas båda dessa 

aspekter; inre osäkerhet som syftar till grad av projektframgång samt yttre osäkerhet som 

kommer av verksamhetsområde och bransch (Christensen & Kreiner, 1997). Sammantaget 

bildar dessa faktorer en total osäkerhet för organisationen. Om en organisation har låg intern 

och låg extern osäkerhet blir totala osäkerheten låg. Är den interna osäkerheten låg medan den 

externa osäkerheten är medium blir den totala osäkerheten medium, detta enligt ”den svagaste 

länken”-principen. Vilket värde som ges organisationerna bedöms analogt efter den 

kvalitativa information som lyfts fram i den tidigare analysen.  

 

Osäkerheten i dessa delprojekt gör dem vidare beroende av varandra vad gäller löpande 

uppdateringar kring framskridanden då de delar på resurser och även i många fall till stor del 

direkt bygger på varandra, eller framsteg i varandras processer. Som diskuterats tidigare råder 

även andra typer av beroenden i de studerade organisationerna. Begreppet beroende syftar till 

de tre beroendetyperna delat, sekventiellt och ömsesidigt (Thompson, 1967). Organisationens 

totala beroende balanseras fram utifrån hur stor grad av de olika beroendena som återfinns 

och hur stor inverkan respektive beroende har på multiprojektstyrningen.  
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I den modell som Söderlund och Dahlgren (2003) presenterar är de två faktorer som påverkar 

valet av styrsystem just osäkerhet och beroende. De menar att det utifrån dessa faktorer går att 

utröna vilken typ av styrning som en multiprojektorganisation kräver. En nackdel som vi ser 

med denna modell är att den inte tar hänsyn till den påverkan som differentiering innebär. Det 

finns två typer av differentiering; geografisk spridning och heterogenitet i verksamheten hos 

en organisation (Lawrence och Lorsch, 1967b). Två organisationer inom samma bransch kan 

ha samma osäkerhet och, låt oss säga för enkelhetens skull, samma interna beroenden. Om ett 

av dessa företag är inrymt i en enda lokal i Linköping och det andra är spritt över fyra 

anläggningar runt om i Europa skulle detta medföra att en högre grad av styrning krävs i den 

senare organisationen. För att komma åt den effekt som till exempel AstraZenecas 

differentierade sortiment och geografiska spridning ger på multiprojektstyrningen menar vi 

därför att faktorerna osäkerhet och beroende måste kompletteras med differentiering. Liksom 

vid osäkerhet påverkas det totala beroendet av både dessa typer och balanseras fram med 

hjälp av den information som tidigare presenteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De olika dimensionerna för varje faktor förs samman till ett för respektive organisation 

representativt värde. Värdet speglar den totala påverkan varje faktor har på företagens 

organisation. Faktorerna klassificeras utefter en femgradig skala då detta ger utrymme för att 

visa nyanser men ändå håller modellen enkel. De fem graderna benämns; låg, låg-medium, 

medium, medium-hög och hög. De tre fallföretagen sammanställda på en axel för var och en 

av dessa faktorer ser ut som figur 27 nedan.  

 

Sammanfattningsvis menar vi att de faktorer som har störst påverkan på en 

organisationens karaktäristika är osäkerhet, beroende och differentiering. 

Dessa faktorer svarar tillsammans på vad organisationen gör (de interna 

verksamhetsrelaterade beroendeförutsättningarna), hur svårt det är att göra 

detta (vilket svarar på grad av intern och extern osäkerhet) samt vilka 

organisatoriska förutsättningar som finns för arbetet (organisatorisk och 

produktmässig struktur). 
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Vi har konstaterat att osäkerheten i BT är låg-medium, detta då projekten oftast inte trampar 

ny mark men ändå många gånger inte klarar av att uppnå de förutbestämda mål som satts upp, 

samt att de ofta drar ut på tiden. Det beroende vi ser är huvudsakligen delat, dock finns 

sekventiellt beroende representerat mellan framförallt projekt som baseras på samma 

plattform. Det totala beroendet får därför anses vara mellan lågt och medium. 

Differentieringen är i BT vidare låg, detta baseras på att de endast tillverkar truckar som i 

grund och botten består av samma moduler i olika utföranden och på att utvecklingsarbetet 

sker i en och samma anläggning. 

 

Osäkerheten i Gambro får anses vara medium. Den externa osäkerheten är medium där bland 

annat processen med myndigheter inverkar. Internt är osäkerheten i C-portföljen relativt låg, 

dock drar de osäkrare portföljerna IC och PD upp det totala värdet till medium. 

Multiprojektverksamheten genomsyras av en hög grad av sekventiellt beroende, speciellt i IC 

och C-portföljen, vilket leder till ett totalt värde om medium. Då Gambro är relativt utspritt 

geografiskt samtidigt som de har relativt heterogent utvecklingssortiment, med allt från 

mjukvara till hårdvara och kemiska vätskor, menar vi att den totala differentieringsgraden är 

medium-hög. 

 

AstraZeneca genomsyras av genomgående höga värden på de tre faktorerna. Projektens 

tidsutdräkt, den ständigt föränderliga marknaden, lagar och regler och en hög grad av 

misslyckande ger tillsammans en hög osäkerhet. En stor spridning i produktutbudet och även 

en geografisk spridning på ett stort antal utvecklingsanläggningar ger vidare en hög 

differentiering. Den höga beroendegrad vi konstaterat i organisationen gäller främst inom 

portföljerna (EPT), det vill säga i och mellan substansgrupperna, i övrigt finns mellan 

terapiområdena huvudsakligen ett delat beroende. Mellan Discovery och Development ser vi 

Beroende 

Differentiering 

BT 

Gambro 

AstraZeneca 

Låg Hög 

Osäkerhet 

Medium 

Figur 27: Osäkerhet, beroende och differentiering 
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vidare ett sekventiellt men även i viss mån ett ömsesidigt beroende. Sammantaget menar vi 

därför att beroendet i organisationen bör klassas som medium-hög. 

7.2. Styrsystemen 
Simons (1994) styrsystem som presenterats i kapitel 5 kan sorteras efter hårdhet enligt figur 

28, där hård styrning genom standardisering och budget återfinns längst till vänster.  

 
 

Avsnittet är strukturerat efter denna skala och behandlar hårdare, mer grundläggande 

styrsystem först och därefter mjukare. 

Grundläggande styrning 

Enligt resonemanget som förts tidigare i kapitlet är den dominerande beroendeformen i BT 

delat, vilken bäst hanteras genom att risker begränsas genom standardisering (jfr Thompson, 

1967).  I samtliga organisationer uppvisas många olika typer av standardisering. För det första 

kan de så kallade DM-nivåerna i BT med sina tydliga befogenhetsbegränsningar ses som ett 

boundary system, ett behavioural constraint-system (Simons, 1994, Merchant & van der 

Stedes, 2003). Genom att arbeta med denna struktur undviker BT att beslut rörande stora 

investeringar tas av personer som inom organisationer inte har erkänd kompetens och 

överblick för ändamålet. Till exempel hänvisas större beslut rörande investeringar mellan en 

och 25 miljoner kronor till DM 2-nivå där personer med auktoritet och insikt i hela den 

europeiska verksamheten återfinns, detta tillvägagångssätt medför även att suboptimering 

mellan de olika europeiska divisionerna motarbetas. I Gambro finns en liknande struktur där 

projekt måste redovisas på PCC-möten och hos ledningsgruppen. Även AstraZeneca arbetar 

med denna typ av beslutsnivåsystem. Hos AstraZeneca används till skillnad mot Gambro mer 

detaljerad styrning på området, till exempel får GPD ta beslut rörande investeringar upp till en 

miljon dollar vilket ger större friheter än hos BT.  

 

För att kontrollera konkurrensen om resurser är projekten i både Gambro och AstraZeneca 

indelade i olika portföljer. Motsvarande uppdelning finns inte i BT men däremot kan en annan 

typ av plattformsstandardisering urskiljas då projekten kretsar kring olika grundmodeller. 

1 2 
3 4 Diagnostic             Boundary                                     Interactive                                   Beliefs

  

Figur 28: Styrsystemens hårdhetsgrad
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Genom att flera av modellerna baseras på samma bottenplatta koordineras och integreras 

delprojekt indirekt då dessa bottenplattor ger förutbestämda specifikationer att utveckla de 

olika modulerna efter (jfr Cusumano och Nobeoka, 1998), handtag för vissa truckar som 

baseras på samma plattform utvecklas även gemensamt för flera modeller. Utanför 

modulprojekten är däremot integrationen mellan projekt lägre, dock finns vissa gemensamma 

processer integrerade såsom den femstegsprojektmodell som används i alla projekt. (jfr 

Lawrence & Lorsch, 1967b) Genom att placera projekt i differentierade projektportföljer, som 

Gambro och AstraZeneca däremot gör, undviks resurskonkurrens mellan olika 

verksamhetsområden, det underlättar även för strategiska prioriteringar och omprioriteringar 

samt för resursfördelning mellan portföljområdena. Som redan tidigare nämnts är viss 

verksamhet i Gambro viktig av strategiska skäl och kan inte uppvisa ett tillräckligt NPV för 

att kunna konkurrera om resurserna på samma villkor. Då dessa projekt ändå är viktiga för 

företaget säkras de budgeterade medlen genom att projekten placeras i PD-portföljen, det 

delade beroendet finns som nämnts i samtliga organisationer då projektverksamheten delar på 

samma funktioner. (jfr Thompson, 1967) 

 

Integrationen mellan portföljerna är i Gambro vidare låg då i stort sett inga projekt samkörs, 

inte ens mellan C och IC som får sägas vara de portföljer med flest likheter. Integrationen 

mellan de olika projekten inom portföljerna anser vi däremot vara relativt hög, vilket krävs då 

projekten i portföljen har en direkt relation till varandra. Arbetet med projekten försvåras 

visserligen av projektledarens ringa makt i förhållande till funktionschefens, detta är dock 

något som det arbetas aktivt med i Gambro. Organisationsmatrisen går mot att bli mer 

projektorienterad då detta anses fördelaktigt av företagsledningen. (jfr Lawrence & Lorsch, 

1967b, Hyväri, 2006) Ett moment som Gambro har integrerat i hela multiprojektverksamheten 

är den fasmodell som all verksamhet utgår från. Modellen är inte standardiserad som i BT 

utan anpassas efter de unika projekten. Även i AstraZeneca ser vi att arbetet i de olika 

substansgrupperna i EPT sker så nära inpå varandra att detta medför en hög grad av 

integration. Mellan de olika substanserna finns också en relativt hög grad av integration, 

ovanför denna nivå är dock de olika projekten relativt åtskilda. Liksom i Gambro används en 

fasmodell för all projektverksamhet som anpassas efter de enskilda projekten.  

 

Samtliga organisationer i studien använder en variant på PROPS (se ordlista i appendix 2) för 

sin projekthantering. I BT passerar varje utvecklingsprojekt fem förutbestämda steg och 
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mellan varje steg måste projekten passera en gate och godkännas av chefer på aktuell DM-

nivå, denna integrerade projektmodell som kan ses som ett boundary system används för att 

ansvariga ska kunna ha kontroll på att projekt håller tidsschemat och att de uppfyller de krav 

som ställts på dem. I Gambro arbetas med ett liknande gate-system, detta är dock inte lika 

standardiserat som i BT utan utformas efter de enskilda projekten. Då olika moment slutförts 

presenteras de för ledningen vilka godkänner och släpper igenom projekten till nästa fas. På 

dessa möten förekommer vidare löpande förhandlingar om projektens specifikationer, budget 

och tidsschemata. Denna styrning kan i Gambro beskrivas som en löpande ”mellanhård” 

planeringsprocess snarare än ett standardiserat moment. Även AstraZeneca använder i 

projektverksamheten en variant av PROPS där tids- och prestationsmässiga delmål, så kallade 

”milestones”, sätts upp för projektet. Då ett av dessa delmål nåtts och ytterligare investeringar 

krävs, hänvisas projektet till olika beslutande instanser beroende på vilka summor som krävs. 

I den aktuella instansen avgörs huruvida projektet får de medel som behövs och om så är 

fallet kan det passera ”tollgaten” och utvecklingsarbetet får fortsätta fram till nästa delmål. 

Genom denna typ av boundary system fås en löpande kontroll på de olika projekten. Detta är 

extra viktigt då arbetet i AstraZeneca karaktäriseras av så hög osäkerhet. (jfr Simons, 1994) 

 

I BT används även i stor utsträckning diagnostiska styrsystem. Controllers arbetar löpande 

med att kontrollera hur budget följs men deras primära uppgift är dock att fördela ut kostnader 

från funktionerna på de projekt som är ansvariga för dem. Avvikelser från budget 

uppmärksammas men det är dock ovanligt att något görs för att spåra varför avvikelserna har 

uppstått. Uppföljning och utvärdering är ett stort moment i diagnostiska styrsystem, detta ser 

vi dock inte förekomma i någon större utsträckning i BT. Även i Gambro används controllers, 

dessa har dock ingen tydlig framtoning utan har som i BT huvudsakligen i uppgift att löpande 

arbeta med att utvärdera verksamheten och sköta kostnadsallokering till projekt. 

Budgetarbetet i AstraZeneca är varken hårt planerat eller hårt uppföljt, organisationen arbetar 

med inställningen att utvecklingsarbetet är dess källa till framtida inkomst varför detta får lov 

att kosta de pengar som krävs. AstraZeneca redovisar som nämnts att cirka 18 procent av dess 

omsättning går till forsknings- och utvecklingsverksamhet, vilket får anses vara mycket för ett 

företag. I organisationen finns vidare en stor controllerstab, dessa controllers arbetar dock inte 

huvudsakligen med att följa upp eller utvärdera intern budget- eller annan diagnostisk 

verksamhet utan inriktar istället arbetet mot att vara en stödjande funktion för organisationens 
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kärnverksamhet. Givet detta resonemang får sägas att denna typ av styrning inte kan anses 

vara hård i AstraZeneca. (jfr Simons, 1994) 

 

Det finns i BT tydlig styrning vad gäller organisationens mötesstrukturer. Veckovisa PULS-

möten används, där funktionschefer och projektledare möts och uppdaterar varandra om 

framskridande på de olika projektområdena. På detta sätt främjas kommunikationen mellan 

dessa två positioner vilket är viktigt för att multiprojektkoordineringen ska fungera 

(Cusumano och Nobeoka, 1998). Även Gambro har en standardiserad modell för sin 

mötesverksamhet, varannan vecka träffas de olika projektgrupperna, projektledaren och de 

inblandade från de aktuella avdelningarna, för att stämma av verksamhetens fortskridande. 

Vidare träffar portföljcheferna månatligen de olika funktionschefer som är aktuella för 

projekten för att koordinera verksamheten och de möter även företagsledningen varje månad 

för avstämning. Genom att arbeta på detta sätt håller projektledare och portföljchefer i de 

olika organisationerna hela tiden företagsledningen uppdaterad om huruvida projekten 

fortlöper som planerat. Risken att organisationen presterar undermåligt utan att hela hierarkin 

är medveten om det minimeras därför.  

 

I BT ser vi begränsande och hårda styrsystem som dominerande. Det förekommer en stor 

mängd möten på olika nivåer i företaget men dessa bör inte ses som interaktiva 

styrningssystem enligt Simons (1994) definition, då de snarare är till för att uppdatera 

samtliga parter i projektverksamheten om hur arbetet fortskridit under den gångna veckan än 

att uppmuntra till bottom-up-kreativitet. Styrningsformen i organisationen kan liknas vid 

routine-based control som syftar till hård styrning via standardiserade tillvägagångssätt (jfr 

Söderlund & Dahlgren, 2003), dock med skillnaden att ett stort beroende finns mellan 

projekten i form av gemensamma resurser. Liksom i modellen karaktäriseras BT av lågt direkt 

beroende mellan projekt och samtidigt av en låg osäkerhet. Styrningen baseras i stor 

utsträckning på rutiner, där PROPS-systemet kan ses som ett tydligt exempel. Vid routine-

based control lyfts dock controllerfunktionen fram som viktigast för styrningen, i BT menar vi 

dock att standardiserade tillvägagångssätt och metoder är dominerande (jfr Thompson, 1967 

och Söderlund & Dahlgren, 2003).  
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I BT Products R&D är hård styrning framförallt genom standardisering mest framträdande. 

Detta grundas bland annat på att budgetstyrning är ett viktigt moment samtidigt som vi ser 

klara standardiserade mallar för hur större delen av verksamheten, möten, projektarbete 

etcetera, ska genomföras. 

Strukturerande styrning  

Sekventiellt beroende finns representerat i BT även om det delade är dominerande. Då vi 

konstaterat ett sekventiellt beroende mellan plattformsprojekten och de olika modulprojekten 

borde även planering finnas för att hantera detta. Organisationen arbetar med trefasplanen 

(nutid, närtid och framtid) där de kartlägger sin projektverksamhet. Detta är dock inget 

avancerat system utan används mest för att tydligt illustrera hur resurstillgången ser ut, samt 

för att visa var i tiden projekt måste påbörjas för att hinna färdigställas i utsatt tid. (jfr 

Thompson, 1967)  

 

I Gambro finns däremot ett framträdande sekventiellt beroende och organisationen arbetar 

därför med ett mer avancerat projektplaneringssystem som samtidigt fungerar som 

rapportsystem för företagsledningen. I detta system hanteras och läggs de olika projekten upp 

samtidigt som det visar var och när det finns tillgång till personal och lokaler, även kostnader 

allokeras och hanteras genom systemet. Planeringsverktyget kan ses uppfylla de krav på 

planering som Thompson (1967) anser karaktärisera sekventiellt beroende. Planeringen 

genomsyrar vidare hela projektkedjan från strategi till färdig produkt genom MGPP där de 

enskilda projekten formuleras för att passa organisationens övergripande strategi. 

 

Likt Gambro använder AstraZeneca en projektplaneringsmodell i vilken bland annat tid och 

resurser behandlas. Programmet ger en överblick över hur olika projekt ligger i tid för att 

resurser och andra projekt som är beroende av projekten ska kunna samordnas. Styrningen 

genom detta verktyg är centralt i verksamheten då många moment är inblandade innan ett 

färdigt läkemedel utvecklats. (jfr Thompson, 1967 och Söderlund & Dahlgren, 2003)  

 

Det dominerande momentet vi urskiljer i Gambros styrning är planering. SVP styrker denna 

tes genom sitt uttalande att MGPP är ”hjärtat i organisationen”. Genom att använda detta 

framåtblickande planeringssystem minimeras risken av att projekten drabbas av resursbrist  
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eller stöter på andra oväntade och tidsödande stopp under arbetets gång. Styrningen liknar till 

stor del vad Söderlund och Dahlgren (2003) benämner planning-based control. Detta 

karaktäriseras av högt beroende mellan projekt, vilket vi menar går att urskilja framförallt 

inom de differentierade projektportföljerna. En tydlig skillnad är dock att organisationer med 

planning-based control karaktäriseras av låga beroenden, vilket inte är fallet i Gambro. 

Gambro använder sig dessutom av portföljer vilket Söderlund och Dahlgren (2003) först tar 

upp vid programbaserad styrning där hög osäkerhet och höga beroende råder. 

 

Det styrverktyg som är mest framträdande i Gambro R&D är planering. Både 

standardiserade moment och frihet genom uppmaningar till kreativitet återfinns, men då 

arbetet i organisationen är uppbyggt runt MGPP får ändå detta ses som den ledande 

stjärnan. 

Flexibel styrning 

I Gambro arbetas med att implementera mjuka kärnvärden och organisationen har även 

genomgått en omstrukturering genom vilken större sammanhållning inom R&D-enheten 

uppnåtts. Genom detta resonemang vill vi konstatera att Gambro jobbar med beliefs systems i 

organisationen även om vi inte uppfattar att det är något som genomsyrar den dagliga 

verksamheten. Ett tydligt exempel som kan urskiljas på interaktiv styrning är att Gambro 

uppmuntrar personal att lägga fram egna idéer för ledningen och där de fall som bedöms 

fruktsamma leder till projekt startas upp för att testa de nya idéerna. (jfr Simons, 1994) Som 

konstaterats urskiljer vi i AstraZeneca alla presenterade beroendeformer, vi har dock påpekat 

att det är det ömsesidiga beroendet som är mest krävande. I AstraZeneca är, till skillnad från i 

BT och i viss utsträckning även i Gambro, den interaktiva styrningen av mindre strukturerad 

natur. GPM kommunicerar med inblandade personer på projektgruppmöten som till största 

del äger rum vid behov. Även kommunikationen mellan GPM och GPD är behovsbaserad då 

informell och flexibel kontakt i fikarum och motsvarande sker löpande. Uppåt i 

organisationen är dock kommunikationen mer standardiserad med fastställda mötesrutiner. 

Kommunikationen får dock över lag sägas vara relativt flexibel och behovsbaserad. Då graden 

av beroende inom organisationen är hög krävs omfattande koordinering för att hantera detta 

(Cusumano & Nobeoka, 1998). För att denna fria struktur baserad på ansvar ska fungera 

arbetar AstraZeneca mycket med kärnvärden i sin styrningsverksamhet och för att underlätta 

detta finns balanserat styrkort implementerat i organisationen. Styrningen i AstraZeneca 
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påminner mycket om program-based control (Söderlund & Dahlgren, 2003), dock behandlas 

inte faktorn differentiering. 

 

Det styrverktyg vi finner dominerande i AstraZeneca Development är ömsesidig anpassning. 

Detta baseras bland annat på att korsfunktionell kommunikation uppmuntras samtidigt som 

olika avdelningar utan direkt inblandning i utvecklingsverksamheten, som till exempel 

Discovery och marknadsavdelningen, hela tiden hålls uppdaterade och kan påverka arbetet. 

Styrsystemens karaktärsdrag 

Lawrence och Lorsch (1967a) menar att en organisation kräver mer omfattande styrning ju 

mer avancerad verksamheten i organisationen är. De illustrerar detta samband i en tabell 

vilken här används för att visa utseendet i de tre fallföretagen i föregående avsnitt, se tabell 5. 

 
  BT Products R&D Gambro R&D AstraZeneca Development 

Styrproblem Svårigheter med resursfördelning 
Projekt har svårt att hålla emot 

funktionerna.  

Projektens natur samt lagar och 

regler ger långa projekt med hög 

intern osäkerhet  

Kontrollmekanismer 
Standardiserat Gate-system för 

projektverksamheten 

Standardiserat Gate-system för 

projektverksamheten 

Standardiserat projektsystem med 

Tollgates och Milestones 

  
DM-möten, produktrådsmöten och 

PULS-möten 

Ledningsgruppsmöten, PCC och 

projektteammöten 

Informella möten samt 

projektteammöten 

  
Controllers som löpande utvärderar 

verksamheten 

Controllers som löpande utvärderar 

verksamheten 

En stor controllerstab som löpande 

stödjer och bistår verksamheten 

   
3 portföljer, samlar projekt inom 

liknande områden. C, IC och PD 

4 terapiområden med 4-5 EPT-

portföljer i varje. 

   

Väl utvecklat och implementerat 

projektplaneringsprogram i vilket 

tid och resursbehov för de olika 

projekten planeras och bokas 

Väl utvecklat och implementerat 

projektplaneringsprogram med 

vilket tid, resurser och olika 

moment planeras 

   

Koordinering mellan projektens 

olika faser sker genom att 

produktionsavdelningen har större 

inflytande i början av projekten och 

marknadsavdelningen i slutfasen 

Koordinering mellan projektens 

olika faser sker genom att 

Discovery och marknads-

avdelningen finns representerade i 

projektgruppen under hela projektet 

    

Parallella projekt som går mot 

samma mål för att minimera risken 

att misslyckas inom en substans 

    

En form av balanserat styrkort som 

baseras på 4 P, products, 

performance, patients, people 

 
Tabell 5: Sammanfattning av styrsystemens karaktärsdrag 
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De avgörande faktorerna 

För att hantera osäkerhet är det av stor vikt att projekten genom projektledarna har tillräcklig 

auktoritet för att kunna genomföra snabba förändringar, vilket kan ses hantera osäkerhetens 

inverkan på verksamheten eftersom en starkare projektorientering ger en effektivare 

organisation (jfr Hyväri, 2006) med snabbare reflexer. Matrisens styrka bedöms utifrån hur 

stor makt som läggs vid projekten relativt funktionen, ett högt värde innebär en starkt 

projektorienterad matris och ett lågt värde innebär på samma sätt att matrisen är 

funktionsorienterad. I AstraZeneca ser vi en stark matris som är utformad för att hantera den 

höga osäkerhet som förknippas med multiprojektverksamheten. Verksamheten utgår helt ifrån 

projekt och kostnader hänförs direkt till dessa istället för till funktioner. Gambro arbetar mot 

att bli mer projektorienterade men i dagsläget menar de vara organiserade som en balanserad 

matris, i praktiken har dock inte projekten en tillräckligt stark ställning för att alltid kunna stå 

emot funktionerna. I BT ser vi att den relativt låga osäkerheten inte ställer några högre krav på 

projektmatrisen som i dagsläget är en funktionsmatris. Att i matrisen ge projekten mer tyngd 

skulle kunna vara ett sätt att motverka de resursfördelningsproblem som organisationen i 

dagsläget upplever (jfr Gobeli & Larson, 1987). Anledningen till detta är att 

funktionscheferna ofta har för liten inblick i organisationens övergripande mål för att på ett 

effektivt sätt kunna prioritera mellan projekt när det kommer till resursfördelning (jfr 

Cusumano & Nobeoka, 1998). Resonemanget mynnar ut i att projektorienteringsgraden i 

organisationsmatrisen (matrisstyrka) är den viktigaste faktorn för att hantera osäkerhet.  

 

En hög grad av beroenden återfinns inom multiprojektverksamhet i komplicerade 

organisationer. Den organisation i studien som uppvisar mest komplicerade beroenden är 

AstraZeneca. Som redan konstaterats är det dominerande multiprojektstyrningsverktyget i 

denna organisation koordinering, där kommunikation är ett vitalt verktyg för att hantera 

komplicerade beroenden (jmf Thompson, 1967 och Cusumano & Nobeoka, 1998). Den 

beroendegrad som urskiljts i BT är betydligt lägre än i de två andra organisationerna. Detta 

ger att kravet på koordinering, enligt resonemanget ovan, borde vara lägre. Enligt tidigare 

resonemang är till exempel kommunikationen mer standardiserad och strukturerad i BT än i 

till exempel Gambro där den är av mer informell och behovsbaserad karaktär. I AstraZeneca 

är beroendet mellan multiprojekten högst och ett ofta förekommande fenomen är att 

projektmedarbetarna befinner sig i olika geografiska anläggningar. Det ställer höga krav på 

kommunikationen då ingen informell eller spontan kontakt mellan projektmedarbetare 
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uppstår. Tillsammans ger detta resonemang att koordinering är det viktigaste verktyget för att 

hantera komplicerade beroenden och medföljande komplexitet.  

 

Ytterligare en aspekt att ta i beaktande då en organisation är geografiskt uppdelad är vikten av 

gemensam företagskultur, värderingar och arbetssätt genomsyrar och är integrerade i hela 

organisationen. För att multiprojektstyrningen i Gambro ska fungera krävs det till exempel att 

personal i Frankrike arbetar efter samma värderingar och principer som personal i Sverige, 

annars kommer inte den projektplanering som genomförts i Sverige att fungera då ett moment 

måste genomföras i en fransk anläggning. Att detta fungerar är ännu viktigare i AstraZeneca 

som utöver den geografiska differentieringen även har en hög differentiering i sin 

utvecklingsverksamhet. Fallstudien visar sambandet mellan differentiering och vikten av ha 

ett omfattande och integrerat styrsystemen för att hålla uppe prestationsförmågan (jmf 

Lawrence och Lorsch, 1967a och 1967b) varför vi menar att omfattning & integration av 

styrningen är det viktigaste verktyget för att hantera differentiering. För att hantera en mer 

komplicerad verksamhet med högre grad av beroenden krävs således ett mer omfattande och 

välintegrerat styrsystem (Lawrence & Lorsch, 1967a), se figur 29 (jfr tabell 5 på sidan 79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29: Omfattning av styrsystem
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De olika dimensionerna för varje faktor förs samman till ett för varje organisation 

representativt värde. Värdet speglar den totala påverkan varje faktor har på respektive företags 

styrsystem. De tre fallföretagen sammanställda på en axel för var och en av dessa faktorer ser 

ut som figur 30 nedan.  

 
 

 

BT är strukturerad som en funktionsorienterad matris vilket ger en låg matrisstyrka. Arbetet i 

organisationen koordineras genom en relativt hög grad av standardisering, verktyg för 

projektplanering används, detta är dock inte centralt i verksamheten, sammantaget ger detta 

ett totalt värde av låg-medium för koordineringen i verksamheten som helhet. Organisationen 

har som konstaterats en låg omfattning av styrsystem vilka mest är anpassade för 

standardiserad verksamhet, då detta kräver relativt lite av styrningen får graden av omfattning 

och integration sägas vara låg.  

 

Matrisstyrka 

Koordinering 

Omfattning & 
Integration 

BT 

Gambro 

AstraZeneca 

Låg Medium Hög 

Sammanfattningsvis menar vi att de svårigheter som uppstår av de tre 

tidigare utpekade faktorernas påverkan på organisationen bäst hanteras 

genom matrisstyrka, koordinering samt omfattning & integration av 

styrsystem. Faktorerna svarar på hur organisationen hanterar de beroenden 

som uppkommer genom verksamheten (mer komplicerade beroenden kräver 

flexiblare koordinering), hur snabbt organisationen kan svara på oförutsedda 

händelser (stark matris ger organisationen snabbare reflexer) samt hur väl 

dessa system passar den rådande organisations- och produktstrukturen 

(högre differentiering kräver mer omfattande styrsystem och högre 

integration). 

Figur 30: Matrisstyrka, koordinering och integration
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Funktionscheferna i Gambro har som konstaterats högt inflytande vilket leder till att den 

balanserade matrisen inte riktigt uppnås. Detta får illustreras genom en matrisgrad strax under 

den balanserade, det vill säga låg-medium. Då koordineringen i Gambro huvudsakligen sker 

genom det centrala projektplaneringsverktyget får planering anses vara den dominerande 

koordineringsmekanismen, vilket ger en övergripande koordineringsstyrka om medium. 

Styrsystemen i Gambro är relativt omfattande, de saknar en tyngd av mjuka styrsystem men 

styrningen är väl implementerad och integrerad varför den totala omfattningen och 

integrationen får anses vara medium-hög. 

 

AstraZeneca är en projektorienterad matris vilket ger en hög grad av matrisstyrka. 

Koordineringen är medium-hög, detta då vi finner att styrningen är flexibel och tyngden 

ligger på mjukare system. Vi menar dock att detta främst gäller på den strategiska sidan av 

verksamheten och att det på den operativa sidan styrs via mer standardiserade rutiner. 

Multiprojektstyrningen i AstraZeneca är väldigt omfattande med många system från 

substansgrupper till terapiområde, vidare är systemen väl förankrade i organisationen vilket 

ger en hög grad av integration. Sammantaget ger detta värdet hög på AstraZenecas omfattning 

och integration av styrsystem. 

7.3. Relation mellan organisation och styrsystem 
 
För att grafiskt illustrera sambandet mellan de tre faktorer som förklarar organisationen och 

de tre konstaterade styrfaktorerna har vi låtit oss inspirerats av Cooke-Davies och Arzymanow 

(2003, sid 476), vars modell beskriver sambandet mellan en organisations branschtillhörighet 

och styrsystem. Modellen är uppbyggd som ett vagnshjul där varje eker representerar en 

faktor. Ekrarna är vidare graderade på en femgradig skala från ”låg” i hjulets nav till ”hög” 

längst ut. Då modellen anpassas efter de sex faktorer som tagits fram i föregående avsnitt kan 

de tre fallföretagen klassificeras in, se figur 31. På modellens högra sida återfinns de faktorer 

som pekats ut för att förklara organisationen, osäkerhet och beroende som beror av 

verksamhetsområde samt differentiering som beror av heterogenitet i organisation och 

produktportfölj. På vänster sida återfinns de faktorer som pekats ut att beskriva hur 

styrsystemet designats för att hantera de motstående faktorerna på den högra sidan. Med hjälp 

av denna modell menar vi grafiskt visa på detta samband mellan faktorerna, att de tre 

styrfaktorerna är direkt kopplade till de tre organisationsfaktorerna. Med koppling syftas till 
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huruvida styrkan hos de faktorer som beskriver styrsystemet motsvarar styrkan hos de 

faktorer som beskriver organisationen. 

 

 

 

Modellen visar ett samband mellan de triader av faktorer som ställts mot varandra. I modellen 

illustreras att osäkerheten och beroendet mellan projekten påverkar valet av styrsystem i BT i 

högre grad än differentiering. I Gambro präglas styrningen däremot i högre grad av den höga 

differentieringen, vilken ger upphov till behovet av det omfattande styrsystemet. I och med 

det faktum att AstraZeneca har höga värden på de organisationspåverkande faktorerna blir 

resultatet att styrningen blir mer omfattande och organisationsmatrisen därmed också väldigt 

projektorienterad.    

 

Modellen visar på avvikelser i BT och Gambro där styrfaktorerna inte motsvarar vad 

organisationsfaktorerna kräver. Det faktum att matrisstyrkan i BT inte når upp i den nivå som 

osäkerheten kräver för att styrningen ska anses vara effektiv borde vara ett problem i 

organisationen. Vi menar att detta sneda förhållande är härledbart till organisationens 

konstaterade problem med resursfördelningen, genom att anamma en starkare matris där 

projekten ges mer tyngd och får starkare position gentemot funktionerna skulle detta problem 

kunna hanteras. Även i Gambro är det tydligt att matrisstyrkan inte klarar av att parera den 

osäkerhet organisationen präglas av. Problemet som konstaterats i Gambro är just 

Osäkerhet

Beroende 

Matrisstyrka

Koordinering 

Omfattning 
och 

integration 

AstraZeneca 

Gambro

BT 

Differentiering

Figur 31: Utseende på organisation och styrsystem i fallföretagen 
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projektledarens ofördelaktiga position gentemot funktionschefen varför vi menar att även 

detta problem tydligt illustreras i modellen. Gambro bör därför enligt modellen, likt BT, 

arbeta för att stärka projektets ställning gentemot funktionen. Matrisstyrkan är något som i 

dagsläget håller på att förändras i organisationen och företagsledningen arbetar för att uppnå 

en balanserad matrisform. Det problem som konstaterats i AstraZeneca är den höga osäkerhet 

som verksamheten medför. För att hantera detta arbetar organisationen med olika 

säkerhetssystem, bland annat inom substanserna där likartade projekt startas i kanon och ökar 

den totala chansen att lyckas. Vi menar att det är svårt att hantera just faktorn osäkerhet, men 

att AstraZeneca verkar arbeta aktivt på området. 

 

Det ideala förhållandet mellan faktorerna i modellen är att faktorn på vänster sida speglar den 

motställda faktorn på högra sidan, skulle vänster sida uppvisa ett högre värde innebär detta att 

styrsystemet kan vara mer omfattande och kostsamt än vad som behövs. Strävan i modellen är 

dock inte att organisationernas värden ska ge en cirkulär form, ellipser med olika lutning 

illustrerar vilken faktor eller faktorer som har störst inverkan på styrningen. Justerat för de 

problem som uttyds i företagen ser modellen ut som följer, se figur 32. Uppsättningen av 

värden på faktorerna visar vad som enligt resonemanget borde vara de ideala styrsystemen för 

respektive organisation.  
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Figur 32: Idealförhållanden i fallföretagen
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I figur 32 illustreras hur styrsystemen skulle se ut om matrisstyrkan i BT och Gambro ökas. I 

BT skulle en ändring av värdet på denna variabel innebära att de skulle kunna parera de 

problem organisationen har med resursfördelning. Genom att ändra samma variabel i Gambro 

skulle problemet kunna lösas även där. Resultatet av att ändra dessa variabler blir tre 

organisationer där vänster sida, styrsystemen, speglar höger sida, organisationen. Genom detta 

utseende kan styrsystemet parera den aktuella organisationsstrukturen, dess osäkerhet och de 

beroenden som finns representerade.   

 

BT tar formen av en medsols roterad ellips vilken visar en organisation som kräver mer av 

den styrning som parerar verksamhetsrelaterade problem och mindre av organisations-

relaterade. Lutningen verkar således tyda på en organisation med ett relativt homogent 

produktsortiment och en relativt lågt differentierad organisation som befinner sig i en mogen 

och relativt stabil bransch med en lägre grad av svårighet i verksamhetsområdet. Bilden som 

ges är sammantaget av en mindre komplicerad organisation som bedriver en mindre 

komplicerad verksamhet inom ett stabilt område. En låg grad av beroenden finns i 

multiprojektverksamheten varför styrningen i organisationen är av mindre komplicerad art 

och i stor utsträckning baserad på standardiserade metoder och procedurer. 

 

Gambro tar den motsatta formen med en ellips som lutar med rotation motsols. Denna typ av 

organisation präglas i högre grad av en differentierad organisationsstruktur och en heterogen 

utvecklingsverksamhet än av den osäkerhet och de beroenden som verksamheten medför. 

Organisationen befinner sig på en relativt mogen och stabil marknad och bedriver en relativt 

okomplicerad verksamhet. Ytterligare en tolkning av organisationsformen är att den skulle 

kunna vara relativt högre presterande än organisationstypen ovan då både differentiering och 

integration har högre värden (jfr Lawrence & Lorsch, 1967a). Gambro stärker denna tes då 

det överlag är en väl fungerande organisation. Bilden som sammantaget ges är av en relativt 

diversifierad och välpresterande organisation som befinner sig i en relativt stabil bransch. På 

grund av att en högre grad av beroende finns i multiprojektverksamheten karaktäriseras 

styrningen av att vara framåtblickande och planeringsbaserad. 

 

Fallet AstraZeneca antar en rakt upp stående ellips, detta visar en organisation som präglas av 

hög differentiering och hög osäkerhet och som vidare använder en hög grad av 

välimplementerad styrning. Beroendet och koordineringen är något lägre än de övriga 
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faktorerna vilket kan tyda på en divisionaliserad organisation med endast delat beroende 

mellan divisionerna. Bilden som sammantaget ges är av en divisionaliserad, stor och utspridd 

organisation som bedriver högriskverksamhet på en turbulent marknad. På grund av de höga 

beroendena i multiprojektverksamheten krävs i organisationen en omfattande och planerings- 

och värderingsbaserad styrning som även är välimplementerad i organisationen. 

  



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Slutsats 
I uppsatsens avslutande kapitel presenteras de slutsatser som dragits ur analysen. I kapitlet 

besvaras de forskningsfrågor som ställts och avslutningsvis presenteras tre typer av 

organisationer och deras styrningsmässiga särdrag.  
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De faktorer som visat sig förklara en organisations behov av styrning bäst är beroende, 

osäkerhet och differentiering. Beroendet mellan projekt är baserat på den aktuella 

verksamheten och det specifika företaget, om multiprojekten har ett dubbelriktat 

informationsutbyte ger detta en hög grad av beroende. Konkurrerar projekten däremot bara 

om en delad resurspool blir beroendegraden låg. Osäkerheten är förknippad med 

verksamhetsområdets inre och yttre förutsättningar och beskriver hur svår och oförutsägbar 

multiprojektverksamheten är. Vid en hög grad av inre osäkerhet finns det stor risk att projekt 

misslyckas och vid en hög grad av yttre osäkerhet är risken stor att omvärlden hinner 

förändras till projektets nackdel. Differentiering är däremot företagsspecifik och förklarar 

slutligen hur uppdelad och spridd organisationen är samt hur heterogen 

utvecklingsverksamheten är. En hög differentiering beskrivs av en organisation med en 

utvecklingsavdelning geografiskt spridd på flera utvecklingsavdelningar samt en 

utvecklingsverksamhet som innehåller produkter inom många olika områden. Tillsammans 

svarar dessa tre faktorer på frågorna: Vad gör organisationen? Hur svårt är det? och Hur är 

den strukturerad i sitt arbete? 

 

De faktorer som visat sig bäst beskriva en organisations styrning är faktorerna koordinering, 

matrisstyrka samt omfattning och integration av styrsystemen. Koordinering syftar till vilken 

typ av styrsystem som är mest framträdande i organisationen och kan variera mellan att vara 

grundläggande och standardiserade till att vara värderingsdrivna och flexibla. En hög 

matrisstyrka ger sedan organisationen snabba reflexer för att svara på oförutsedda händelser, 

genom att ge projektledaren, som har en bättre överblick över projektet, mer inflytande 

främjas den tvärfunktionella arbetsgången. Omfattning och integration av styrsystemet 

förklarar sedan hur hög grad av styrmekanismer som används samt hur väl dessa är 

implementerade i organisationen. Dessa tre faktorer svarar tillsammans på frågorna: Vilken 

typ av styrsystem använder organisationen? Hur effektivt kan organisationen reagera med 

systemen? och Hur väl anpassade är de till den aktuella organisationen? 

 

I studien har tydliga samband mellan organisationsstruktur och styrsystem tydliggjorts. Mot 

en högre grad av beroende svarar koordinering genom mjukare styrsystem och enklare 

beroenden löses med hjälp av standardisering. Mot en hög osäkerhet står en stark 

organisationsmatris som på ett effektivare och snabbare sätt kan reagera på de oförutsedda 

händelser som osäkerheten ger. Slutligen hanteras en hög geografisk och projektmässig 
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differentiering genom att använda ett tillräckligt omfattande styrsystem som sträcker sig 

genom hela organisationen och samtidigt är tillräckligt integrerade. Utifrån de tre 

organisationstyper som behandlats i analysen har tre ideala styrsystem formulerats.  

 

Den första organisationen är ett moget verkstadsföretag, verksamheten är relativt 

okomplicerad och bedrivs i en relativt odifferentierad organisation. Osäkerheten i företaget är 

låg till medium och beroendegraden har också konstaterats vara låg till medium. Det 

styrsystem som är idealt för organisationen är i hög grad standardiserat och då den 

multiprojektverksamhet som bedrivs i organisationen är transparent och överskådlig krävs 

inga avancerade eller omfattande styrsystem. Viss planering äger rum för att väga upp de 

sekventiella beroenden som ändå finns. Då organisationen endast präglas av en låg till 

medium osäkerhet behöver den inte kunna agera snabbt, det räcker med en låg till medium 

matrisstyrka där funktionen har högre inflytande över projektverksamheten. 

Organisationsformen väljer vi att benämna grundläggande organisation. 

 

Den andra organisationen som studerats är ett moget företag inom medtech-branschen, denna 

organisation präglas av en geografiskt uppdelad utvecklingsavdelning, en relativt homogen 

projektverksamhet och en medium osäkerhet. Den mest framträdande beroendeformen i 

organisationen är sekventiellt men inom vissa områden uttyds även ett ömsesidigt beroende. 

Det ideala styrsystemet för denna organisation är ett omfattande och väl integrerat system 

med tyngden på planering. Matrisen ska vara medium för att kunna hantera den osäkerhet som 

finns inom utvecklingsprojekten. Organisationsformen väljer vi att benämna strukturerad 

organisation. 

 

Den tredje organisationen är ett moget och mycket komplext företag inom 

läkemedelsbranschen, verksamheten karaktäriseras av hög osäkerhet och hög projektmässig 

och geografisk differentiering. Organisationen arbetar med ett säkerhetssystem med flera 

projekt med samma mål, detta för att hantera den höga osäkerhet verksamheten karaktäriseras 

av. Det totala beroendet i organisationen är medium till hög, detta då det inom divisionerna 

finns en hög grad av ömsesidigt beroende men mellan divisionerna endast ett delat beroende. 

Det ideala styrsystemet för denna organisation är ett omfattande och väl integrerat system där 

tyngden ligger på planering och mjuk styrning. Vidare är matrisen helt projektorienterad för 
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att kunna svara på den höga osäkerheten. Organisationsformen väljer vi att kalla flexibel 

organisation.  

 

De tre organisationerna sammanfattas i tabell 6 nedan där varje faktor försetts med en 

femgradig skala från låg till hög. 

 
 
 

Grundläggande 
organisation 

Strukturerad 
organisation 

Flexibel organisation 

Organisatoriska drag: Låg-medium osäkerhet 
Låg-medium beroende 
Låg differentiering 

Medium osäkerhet 
Medium beroende 
Medium-hög 
differentiering 

Hög osäkerhet 
Medium-hög beroende 
Hög differentiering 

Multiprojekthantering: Låg-medium matrisstyrka 
Låg-medium 
koordinering 
Låg omfattning & 
integration 

Medium matrisstyrka 
Medium koordinering 
Medium-hög omfattning 
& integration 

Hög matrisstyrka 
Medium-hög 
koordinering 
Hög omfattning & 
integration 

Nyckelord: Funktionsorientering, 
budgetstyrning 

Projektplanering Projektorientering, 
säkerhetssystem 

Organisationsorientering:    

 
Tabell 6: Grundläggande, strukturerad och flexibel organisation 

 

 

 

 

 

Differentiering 

B
eroende 

Osäkerhet 

Matrisstyrka 

Omfattning 
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Appendix 1 – Intervjuunderlag för semistrukturerade intervjuer 

Intervjun struktureras efter den modell som tagits fram för att illustrera vad 

multiprojektstyrning innebär. För att skapa en bild av det studerade företaget diskuteras först 

runt organisationen och dess omvärld, genom detta skapas en bild av organisationen och 

R&D-enhetens del i denna. I den andra delen läggs fokus på R&D-enheten och dess 

strukturella och organisatoriska karaktäristik. Den tredje delen behandlar själva 

multiprojektstyrning. 

 

 
Organisationen 

1. Företagets verksamhetsområde 

2. Företagets omvärld 

3. Företagets marknad  

R&D-enheten 

4. Anställda 

5. Vad utvecklas på avdelningen 

6. Den organisatoriska strukturen 

i. Funktioner på avdelningen 

ii. (Makt)balansen mellan projekt och funktioner 

iii. Operativ kommunikationsväg mellan projekt och funktion 

7. Hierarki och beslutsvägar, projekt och uppåt  

8. Officiella styrsystem för rapportering och koordinering 

9. Centralisering/decentralisering 

R&D 

Projekt 2 Projekt 1 
 

Projekt 3 

1. Beskriva omvärlden, helheten 
och den interna strukturen 

3. Beskriva projektens utseende 
och förhållning till varandra 

Ledning 

Avdelning 1 
 

Avdelning 2 2. Beskriva R&D-avdelningen 



  

 
 

Multiprojektverksamheten 

10. Typer av projekt som bedrivs 

11. Antal parallella projekt 

12. Projekts längd 

13. Projekts omfattning (personal, budgets) 

14. Ansvarsstruktur i projekten (beslutsvägar) 

15. Projektens utseende (differentiering) 

16. Integrationsgrad bland projekt 

17. Standardiseringsgrad i projektverksamheten 

i. Autonomitet i projektverksamheten 

ii. Decentraliserade moment i projektverksamheten 

18. Beroenden mellan de olika projekten 

i. Hur starka beroendena är 

ii. Resursdelning mellan projekt 

19. Osäkerhet i projektverksamheten 

i. Intern osäkerhet 

ii. Extern osäkerhet 

iii. Andel av projekt som nåt marknaden 

20. Finns det något speciellt krav på flexibilitet i projekten? (på grund av omvärlden) 

21. Formella styrverktyg i den övergripande projektstyrningen  

i. Balanced Scorecards 

22. Användning av budget och liknande 

23. Centralstyrning, inskränkningar på arbetsfriheten 

24. Chefers inblandning 

i. Avdelningschef / Portföljchef / Projektledare 

25. Organisationskultur och kärnvärden 

26. Controllers 

27. Mötesstruktur 

i. Vem, när och hur ofta 

ii. Standardisering 

28. Vilken faktor påverkar mest vid utformning av multiprojektstyrningen 

  



  

 
 

Appendix 2 ‐ Ordlista 

 
Adhocrati  Motsats till byråkrati. Organisationsstruktur som innehåller projekt 
 
AstraZeneca Ett av världens största läkemedelsföretag med produkter som 

Losec. Företagets bildades 1999 av svenska Astra och brittiska 
Zeneca 

 
Balanced Scorecard Balanserat styrkort. Styrsystem som behandlar mål och mått i fyra 

huvudsakliga dimensioner; lärande och utvecklingsperspektivet, 
interna processer, kundperspektivet samt finansiella perspektivet 

 

Bottom-up  Hierarkiskt, nedifrån och upp i organisationen 
 
BT Trucktillverkande företag i Mjölby som är en del av Toyota-

koncernen 
 
Cardiovascular Hjärta och kärl. Terapiområde i AstraZeneca 
 

Chronic Portfölj i Gambro som innehåller maskiner och tillbehör för 
behandling av kronisk njursvikt 

 

CD  Candidate Drug, AstraZenecas benämning på läkemedels-
substanser under utvecklingsprocessen 

 
Dialys  Blodrening som krävs vid nedsatt njurfunktion 
 

EPT Emerging Product Team, benämning på den grupp som står under 
GPD och GPM i AstraZeneca 

 

Gambro Medtech-företag som utvecklar, tillverkar och bedriver verksamhet 
relaterat till dialys 

 

Gate, gatening Se ”tollgate” 
 

GPD Global Project Director, chef med strategiskt ansvar för ett EPT 
med ett antal projekt i AstraZeneca. 

 
GPM  Global Project Manager, chef med operativt ansvar för ett EPT 

med ett antal projekt i AstraZeneca.  
 
IC Portfölj i Gambro som innehåller maskiner och tillbehör för 

intensivvård av njursvikt 
 
Kanon Musikstycke där två eller flera stämmor efter varandra upprepar 

samma tema 



  

 
 

 
Med-tech Medicinteknik 
 
MGPP Multi Generational Product Plan. Process i Gambro där strategin 

översätts till en plan för faktiska projekt 
 
Milestone Kommer från Ericssons PROPS-system. En punkt vid vilken ett 

projekt måste passera en ”tollgate” 
 
Multiprojekt  Att i en organisation driva flera samtida projekt som påverkar 

varandra 
 
Neuroscience Neuro – nervsystemet, science – vetenskap. Terapiområde i 

AstraZeneca 
 
NPV  Net Present Value 
 
PCC Project Coordination Committee. Beslutsinstans i Gambro 
 
PD Peritonealdialys Applications and Customizations; portfölj i 

Gambro som innehåller produkter för invärtes blodrening samt 
andra mindre verksamhetsområden 

 
PMBOK Project Management Body Of Knowledge. Bok som löpande 

publiceras av Project Management Institute för att dokumentera 
och sammanställa konsensus på området 

 
Portfolio Portfölj. Samling av projekt 
 
PULS-möte Mötesmodell från Scania. Veckovisa möten med projekt-

medlemmar där de olika projektens framskridande markeras på en 
whiteboard 

 
PROPS Akronym för ”projektet för projektstyrning”. Projektstyrnings-

modell som utvecklats av Ericsson och marknadsförs av Semcon. 
Bygger på att projekt passerar en gate vid ett visst delmål, 
projektets status måste godkännas för att det ska få fortsätta. 

 
R&D Research and Development, motsvarar svenskans forskning och 

utveckling (FoU) 
 
SE  Sustaining Engineering, verksamhet i Gambro där uppdatering av
  existerande produkter bedrivs (sustaining – bevarande) 
 
SVP    Senior Vice President, avdelningschef på företagsledningsnivå 
 
TMHG Toyota Material Handling Group, del av Toyota-koncernen. 

TMHE (Toyota Material Handling Europe) är den regionala 
europeiska organisationen. BT ingår i THME 

 



  

 
 

Tollgate Kommer från Ericssons PROPS-system. Innebär att projekt måste 
passera en tänkt ”grind” där de måste godkännas för att få fortsätta 
(projektet ”gateas”) 

 
Top-down  Hierarkiskt, uppifrån och ned i organisationen 
 
VP  Vice President 
 

 


