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Sammanfattning
Globaliseringen är ett ämne som möter oss varje dag även om vi tänker på det eller inte. Vi använder
utländska produkter och kanske även använder olika metoder att genomföra saker på som har sitt ursprung
i en annan världsdel. Företag arbetar på daglig basis med projekt och IT-projekt över hela jorden. Vår studie
syftar till att undersöka hur kulturella och kontextuella faktorer påverkar internationella företag när nya
projekt och IT-projekt initieras i andra länder. Till hjälp använder vi oss bland annat av Hofstedes
kulturdimensionsteorier som beskriver hur olika länder skiljer sig åt gällande kultur i fem olika
dimensioner. Vi använder oss även av konvergensteorier, divergensteorier samt teorier kring translation
som behandlar hur modeller och teknologi kan appliceras i nya kontexter. Konvergensteorier menar att
modeller är universella samt att företag och länder är homogena varför det går att direkt översätta modeller
utan att de behöver anpassas. Divergensteorier menar att heterogenitet existerar och att modeller således
behöver anpassas till kontext. Translation är en blandning av divergens och konvergens. Vi har avgränsat
oss till att enbart undersöka projektarbeten och kommer därför att definiera vad temporära organisationer
är och vad de innebär samt att vi kommer reda ut projektstyrning. Detta har skett genom en hermeneutiskt
kvalitativ studie där vi använt en abduktiv ansats. Empiri har samlats in genom semistrukturerade intervjuer
som sedan tematiserats för analys. Studiens resultat visar att projektstyrningsmodellers överföring och
implementering och dess användande påverkas av branschspecifika faktorer, nationell kultur samt
organisationskultur. Studien har visat att det i implementeringsfasen krävs en medveten översättning som
resulterar i en form av anpassning med hänsyn till i synnerhet organisationskultur, som påvisar och styrker
en divergent heterogenereringsprocess.

Vid en internationell

överföring eller brukande av en

projektstyrningsmodell i ett internationellt sammanhang måste även olika kulturella aspekter beaktas.
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1. Inledning
I dagens alltmer globaliserade samhälle förs det en ständig diskussion om fördelarna och nackdelarna med
hur dagens alltmer globaliserade samhälle påverkar världen. Debatten har många olika nyanser och sker
från allt mellan ett samtalsämne kring matbordet, i ett styrelsemöte upp till toppolitiska nivåer.
Globaliseringens följder och konsekvenser är många och vissa mer essentiella beroende på vilket perspektiv
det ses från. En samhällsgren som i hög grad påverkas av globaliseringen är företag, som drabbas både
negativt och positivt. Effektiviteten i, samt ökad, informationsspridning i kombination med fler öppna
gränser skapar möjligheter men även ökad konkurrens. Många företag inom mjukvarubranschen är aktiva
i en internationell och multikulturell arbetsmiljö och drivs ofta framåt genom projekt, en faktor som på
grund av globaliseringen har fått större betydelse för företag är användandet samt implementeringen av
projektstyrningsmodeller både på nationell och på internationell nivå.

1.1 Bakgrund
På grund av globaliseringen samt företags alltmer internationella karaktärer ställs högre krav på
multikulturell kompetens, vilket är ett viktigt verktyg som används för att undvika strategiska misstag vid
beslutsfattande (Steers et al., 2010). Ett väl använt uttryck är “glocalization” som innebär att en
internationell och multikulturell organisation har gjort ett aktivt strategiskt val till att anpassa verksamheter
till lokala platser (Matusitz & Lord, 2013). Idéer och modeller kan spridas och användas av oberoende
organisationer och företag, vilket innebär att de kan förändras och situationsanpassas för att vara optimal
till företaget som väljer att använda modellen (Røvik, 2000). Det svenska företaget Ericsson var ett av de
första företagen som började använda sig av projektstyrningsmodeller och skapade en egen modell år 1989
som kallas för PROPS. En projektstyrningsmodell kan beskrivas som ett verktyg som hjälper till att planera,
styra samt kontrollera ett projekt med syftet att det ska bli framgångsrikt. Modellen kan bidra till att
upptäcka nyckelfaktorer till ett framgångsrikt projekt och är därför själv en stor framgångsfaktor för ett
företag. I Ericssons fall, som vid tillfället var aktiv i över 100 länder, var modellen väldigt framgångsrik
inom organisationen, att även andra företag efterfrågade Ericssons projektstyrningsmodell (Eskerod & Riis,
2009). Forskare är av olika åsikter och har meningsskiljaktigheter gällande hur en överförd modell fungerar
ekvivalent inom olika företag med hänsyn till kultur och kontext. En del av forskarna menar att
globalisering leder till samt har skapat konvergens mellan kulturer och länder, det vill säga att de blir mer
likartade. Konsekvensen av denna konvergens är således att även företag utvecklas i riktning mot att i högre
grad vara homogena (Carr & Pudelko, 2006; Chiang & Birtch, 2007; Smith & Meiksins, 1995). Andra
forskare har motsatta ståndpunkter och argumenterar för att det existerar divergens mellan företag och
länder, vilket innebär att företag måste anpassa verksamheten efter aktuell kontext för att åstadkomma
8

optimal effektivitet (Child & Kieser, 1979). Det har gjorts mycket forskning kring ökad konvergens samt
homogenitet mellan länder och företag och det existerar i dagsläget många välutvecklade teorier om ämnet
(Kerr et al 1960; Carr & Pudelko, 2006; Chiang & Birtch, 2007; Smith & Meiksins, 1995). Likaså existerar
det mycket

forskning

kring

divergens

där

upplysta

infallsvinklar

både

fokuserar

på hur

översättningsprocessen fungerar när en styrningsmodell byter kontext men även på hur faktorer som
nationella samt företagsspecifika skillnader kan påverka översättningsprocessen och om detta bör tas i
beaktande (Quist, 2003; Käll, 2005; Erlingsdottir, 1999; Pettersen, 2009; Hofstede, 2004; Van der Stede,
2003).
Denna studie är således uppbyggd kring två teorier gällande översättning av styrningsmodeller, konvergens
samt divergens. Mer ingående utgår teorierna kring konvergens från att spridning av information samt ”best
practices” skapar liknande arbetssätt oberoende på företag och land samt att denna transparens och
kunskapsökning bidrar till att företagsledare

använder sig av samma, eller väldigt

liknande,

styrningsmodeller (Vecchi & Brennan, 2009; Form, 1979). Att företag tenderar till att bli mer homogena
stöds även av Chiang & Birtch (2007) som beskriver att den globala konkurrenssituationen har drivit företag
till att använda sig av existerande styrningsmodeller samt best practices, vilket bidrar till en ökad
standardisering. Detta leder således till att homogeniteten samt konvergensen har hjälpt till att skapa
styrningsmodeller som kan direkt överföras och användas utan att kontexten är en negativt påverkande
faktor.
Teorierna som behandlar divergens utgår däremot från att det existerar skillnader mellan både företag och
länder och där Lillrank (1995) samt d’Iribarne (2002) menar att det följaktligen existerar ett behov av att
översätta styrningsmodeller innan de används. Till skillnad från konvergensteorier beskriver studier som
behandlar divergens att styrningsmodeller, innan de börjar användas, ska anpassas till den aktuella
kontexten för att vara optimal (Vecchi & Brennan, 2009). En modells innehåll ska sålunda översättas och
justeras efter kontexten den ska sättas in i (Pettersen, 2009; Quist, 2003). En sådan översättning av en
styrningsmodell stöter ofta på komplikationer och Hofstede (2004) samt d’Iribarne (2002) menar att
faktorer som lands- och företagskultur bör tas hänsyn till.

1.2 Problemformulering
Som redan beskrivits existerar det delade meningar kring hur projektstyrningsmodeller bör implementeras
i företag och enligt Budhwar & Sparrow (2002) finns det ingen metod som är mer eller mindre korrekt än
den andra. Författarna menar att diskussionen kring styrningsmodellernas generaliserbarhet samt frågan om
huruvida de kan överföras direkt eller om det krävs en översättning fortfarande är aktiv. En faktor som kan
påverka hur väl en internationell projektstyrningsmodell fungerar är kulturen som den översätts eller
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överförs till. Det existerar förhållandevis lite forskning kring detta och faktorer som har påverkan kan
exempelvis vara omfattande byråkrati i ett land, frihandelsavtal med andra länder, skillnader i hur snabbt
fakturor betalas samt hur företagsklimatet ser ut (Bitar et al, 2011). Skillnader i nationell kultur har vidare
påvisats av Hofstede (1980) som menar att det existerar nationella skillnader i kultur och att de kan delas
in i fem dimensioner; osäkerhetsundvikande, individualism, maktdistans, tidsperspektiv samt maskulinitet.
Med hjälp av Hofstedes forskning är det därför intressant att studera relationen och kulturskillnader länder
emellan samt att utforska hur väl teorierna om konvergens och divergens stämmer i praktiken.
Czarniawska (2011) gör en global jämförelse i en europeisk kontext på regleringar inom risk-management
mellan två lokala kontexter. Länder som jämfördes var Sverige och Polen, i båda länderna var
översättningen präglad av landets historik och nuvarande omständigheter. Forskningsresultatet visar att
trots de lokala skillnader som finns i länderna, används ett gemensamt sätt för den praktiska användningen
för risk-management. Det visar att abstrakta och vaga beskrivningar kombinerat med sofistikerade
matematiska element, vinner över den lokala komplexa kontexten och dess vanliga praktiska tillämpnin gar.
Studien visar hur en översättning kan påverkas av lokala kontexter och dess inverkan på den praktiska
användningen. I detta fall som belyser hur abstrakta och vaga risk-management regleringar översätts i en
europeisk kontext, är det som är av intresse för denna studie att det faktiska resultatet visar att det inte är
någon större skillnad i den praktiska tillämpningen. I relation till vår studie kan det ses ett belägg för att en
anpassning av något vagt och abstrakt med specifika matematiska element trots lokala skillnader inte är
nödvändig.
Bony (2010) undersöker effekterna av en nationell kontext vid integrering av projektledning, en analys
genomförs av en implementation av projektledning i ett franskt/holländskt samarbete. Studien visar det
invecklade med att praktisera projektledning i två olika nationella kontexter, där holländarnas vilja att
anpassa sig och skapa en gemensam plattform till skillnad från fransmännens ovilja att anpassa sig. Studien
understryker och avslöjar att svaga och begränsade artikulationer mellan individen och gruppen samt mellan
personer och deras verksamhet är nyckelfaktorer inom projektledning. Studiens resultat visar hur
projektledning i olika nationella kontexter kan påverka mekanismer för lokala samarbeten, koordination
och beslutstagandeprocesser. I relation till vår studie visar att det finns ett behov för en översättning eller
en gemensam skapad översättning för särskilda projektledningsmoment där praxis skiljer sig, eller ett
tillvägagångsätt för att brygga de kulturella skillnaderna. Studien illustrerar de nationella kontexternas
skillnader och analyseras genom ett ramverk som belyser kollektivet, individen, aktioner samt kulturell
diskurs. Dock behandlar inte studien hur branschspecifika eller andra kontextuella faktorer som specifikt
kan finnas inom organisationer eller hur den temporära kontexten påverkar.
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Rees-Caldwell och Pinnington (2013) undersöker hur nationell kultur påverkar projektledning, i synnerhet
projektplaneringfasen mellan brittiska och arabiska projektledare. Resultatet påvisar skillnader mellan
britters och arabers attityder och uppfattning av planeringsfaser. Variabler som testades var tidsplanerin g,
innovation/teknologi,

integration,

kommunikation och projektomfång. Studiens resultat visar att

variablerna väsentligt skilde sig mellan båda grupperna. Den arabiska gruppen värderade kommunikation
högt, medan den brittiska gruppen värderade de resterande variabler högre. Sammanfattningsvis konstaterar
studien att nationell kultur påverkar en projektledares förståelse och agerande i planeringsfasen i ett projekt.
Studien styrker att nationell kultur påverkar ett projekt, dock var studien begränsad till planeringsfasen,
men påvisar fortfarande att uppfattningar, attityder och förståelse för ett vedertaget moment inom
projektledning kan påverkas av kultur. Vidare efterlyser studien fler undersökningar för att i detalj studera
sambandet mellan nationell kultur och projektledningskoncept, faser, metodik och hur det påverkar resultat.
Det tydliggör att det finns en kunskapslucka inom projektledningsområdet, med betoning på hur kulturella
aspekter kan påverka ett projekt.
Författarna till denna studie har dock uppfattat ett kunskapsgap som inte behandlas i denna diskussion,
vilket avser implementeringen av projektstyrningsmodeller i temporära organisationer och arbetsformer.
Med temporära organisationer och arbetsformer menas att ett nytt projekt startas med bestämda och tydliga
mål och syften där tidsramen på förhand är utsatt. Javernik-Will (2013) beskriver att ett problem med
projektarbeten samt temporära organisationer är att de ur företagsledningens perspektiv är multinationella
men själva projekten i sig är lokala. Detta innebär att ett projekt baserat på olika geografiska platser kommer
att hanteras genom anförtrodda strategier styrda av en organisation samt en projektledare samtidigt som
lokala chefer eller koordinatörer leder sina team utan att påverkas av språkbarriärer, tidszoner och kulturer.
Det tidigare nämnda begreppet glocalization är således relevant där lokala projektmedarbetare måste lära
sig samt anpassa sig efter dessa centraliserade riktlinjer (Binder, 2007).
Trots att mycket forskning har gjorts för att optimera styrningsmodeller beskriver Meyer (2006, citerad av
Patel et al., 2009) att 40 % av olika typer av projekt fallerar där orsaken bland annat är kulturella skillnader
som skapar problem. Steers et al (2010) beskriver att det även mellan managers inom samma projekt kan
finnas kulturskillnader vilket försvårar ett projektarbete och författarna ställer sig frågande till om olika
ledarstilar och inte bara projektstyrningsmodeller tenderar att konvergera eller divergera. Inom just IT projekt beskriver Daft & Lengel (1988) att det måste finnas en ömsesidig förståelse för olika kulturer mellan
projektdeltagarna för att ett effektivt arbete ska vara möjligt att genomföras. Ytterligare problematik som
försvårar internationellt och gränsöverskridande IT-projektarbete är att kulturer inte är statiska utan
förändras och inom kulturer finns individer som inte passar in i en typisk generalisering eller som avviker
från en stereotyp. Kerzner (2013) har utformat en 16-stegsmodell där författaren stegvis beskriver hur en
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mogen projektstyrning kan utvecklas för att på bästa sätt öka effektiviteten samt framgången i
projektarbeten. Även om modellen är relativt ny tar den inte kultur i beaktande och författarna till denna
studie har upptäckt att det råder delade meningar kring kultur vid projektstyrning inom informationsteknik,
varför vi anser att det blir ett relevant ämne att undersöka. Med dessa fakta blir det intressant att undersöka
om internationella företag tar hänsyn till kulturella faktorer samt om de enbart litar till en typisk stereotyp
likt Hofstedes (1980) slutsatser eller om lokala managers används för att anpassa arbetet i IT-projekt. Det
blir således både en fråga om konvergens och divergens eftersom företag använder sig av befintliga
projektstyrningsmodeller. Det blir även en fråga kring hur, eller om, företag utformar strategier kring detta
med beaktande till kulturer och glocalization blir således en central roll. Sammanfattningsvis kan
problemformuleringen

konkretiseras

till

hur

faktorer

som

kultur

och

kontext

påverkar

projektstyrningsmodeller och om dess konsekvenser eller om arbetssätt ändras och utvecklas enligt
divergens- och konvergensteorier.

1.3 Syfte
Studiens syfte är att utreda hur implementationen av projektstyrningsmodeller, utifrån en svensk kontext,
överförs och anpassas vid internationella IT-projekt samt vilken påverkan kontextuella samt kulturella
faktorer har på projektstyrningsmodeller vid en implementering.

1.4 Frågeställningar
För att uppnå syftet och skapa en djup analys där upptäckta fenomen och egenskaper kan diskuteras kommer
följande frågeställningar att besvaras. Dessa frågeställningar kommer att genomsyra hela studien och bidrar
med att det finns ett tydligt mönster och en röd tråd för allt material som tas upp.


Vilken påverkan har land-, bransch- och företagsspecifika faktorer på en projektstyrningsmodell?



Hur

påverkar

nämnda

faktorer

överföringen

av

projektstyrningsmodeller

vid

implementeringsfasen?

1.5 Avgränsning
Denna studie är inriktad på att undersöka multikulturella IT-projekt, vilket innebär att studien avgränsas till
att inte behandla projekt överlag utan enbart IT-projekt där arbete genomförts med hjälp av olika kulturella
grupper. Kulturbegreppet kommer även avgränsas till att enbart behandla nationell kultur samt
organisationskultur. En avgränsning har även gjorts angående kontexten till vilken en modell översätts. I
denna studie hanteras enbart svenska och utländska kontexter utifrån ett svenskt perspektiv för att klargöra
hur olika typer av kulturer påverkar en projektstyrningsmodell. Empirin kommer således samlas in ifrån en
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svensk kontext med respondenter med erfarenheter från multikulturella IT-projekt och således inte av
personer som enbart har erfarenheter från projekt inom Sverige.

1.6 Målgrupp
Målgruppen som denna studie riktar sig till är främst intressenter som vill ha mer kunskap om
multikulturella IT-projekt samt professionella aktörer som specialiserat sig inom området. Vi kommer att
bidra med nya aspekter som det tidigare har gjorts väldigt lite forskning om vilket innebär att vi vill utveckla
det kunskapsgap som identifierats. Detta leder till att forskare, projektledare, företag och personer som på
daglig basis kommer i kontakt med multikulturella IT-projektarbeten kommer att finna denna studie
intressant, lärorik samt utbildande och kan leda till förbättrade arbetssätt och processer. Vår studie kan även
användas för att vidareutveckla befintliga arbetssätt i och med att vi bidrar med ytterligare information till
den forskning som redan existerar. Projektledare inom IT-projekt kan genom denna studie utvärdera samt
omvärdera den egna kunskapen inom området och därmed ta med sig lärdomar för att öka sin egen kunskap.
Studien kommer även att skickas till de respondenter som bidragit till studien då de själva begärt detta och
ser en möjlighet att öka sin förståelse samt förbättra sina egna framtida projekt. Med grund i detta kan
studien tänkas vara intressant för ytterligare personer som arbetar med IT-projektledning men som inte
deltagit i studien. Även studenter som vill ha mer kunskap om IT-projektarbeten i kombination med kontext
och kultur kommer att finna denna studie intressant och kan även få inspiration till vidare forskning.
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1.7 Disposition

1

2

3

4

5

•Inledning: Redovsining av studiens bakgrund, problemformulering, syfte och frågeställningar,
avgränsningar samt målgrupp.

•Teoretiskt ramverk: Teorins roll för vår studie belyser relevanta begrepp inom projektledning,
kultur och temporära organisationer. Vidare kommer divergens, konvergens och translation
belysa olka teoretiska perspektiv vid förflyttande av ett koncept eller modell.

•Metod: Redovisning och motivering för studiens ämnesval, uppkomst och använda
forskningsmetoder om studiens metodmässiga tillvägagångssätt.

•Empiri: Kort redovisning av studiens insamlade primärdata från respondenterna

•Analys och diskussion: Analys av studiens primär- och sekundärdata samt teori

6

•Slutsats: Besvarande av studiens frågeställningar med en sammanfattande redovisning av
studiens slutsats

7

•Reflektion och förslag till vidare forskning: Reflektion över studien resultat och bidrag samt
redovisning av förslag till vidare forskning utifrån studiens slutsats.

FIGUR 1. DISPOSITION
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2. Teoretiskt ramverk
Teorins roll för vår studie har belyst centrala begrepp inom kultur i en organisationell och nationell kontext
samt vad ett projekt är, med betoning på den temporära aspekten av organisationens form. Vidare har
divergens, konvergens och translation belysts i olika teoretiska perspektiv för förflyttandet och graden av
anpassning av ett koncept eller en modell.

2.1 Projektbaserade organisationer
Ett Projicere är den latinska grunden för vilken ordet projekt härstammar ifrån och betyder plan eller utkast
och i dagens samhälle kan ordet projekt enligt Berggren & Lindkvist (2001) syfta till ett uppdrag som ska
genomföras eller till vad som ska frambringas. En officiell och ofta använd definition på begreppet projekt
är: ”Ett projekt kan definieras utifrån dess utmärkande egenskaper - ett projekt är ett tillfälligt åtagande
som utförs för att skapa en unik produkt eller service.” (Project Management Body of Knowledge
(PMBoK), 2004). Projekttriaden är något som ofta används av Berggren & Lindkvist (2001) för att
tydliggöra denna definition och med projekttriaden menas att ett projekt är ett accepterat uppdrag som har
ett bestämt slutdatum, ett specifikt syfte samt en tydligt bestämd budget. Projektbaserade organisationer har
fördelen att de kan undvika traditionella barriärer som organisatoriska förändringar eftersom de föreställs
som just tillfälliga. På grund av att projektbaserade organisationer karaktäriseras av att vara relativt
kortlivade ses de som förhållandevis billiga experiment eftersom de inte binder några fasta kostnader och
därför tenderar företag att starta många projektbaserade organisationer eftersom de vid ett misslyckande
inte påverkar företagets resultat i hög grad (Sydow et al., 2004). En uppgifts längd eller storleken på
uppgiften är enligt Tonnquist (2006) inte vad som bestämmer om ett arbete kan anses vara ett projekt eller
inte utan vad som bestämmer ett projektarbete är om uppgiften är tillfällig. Den ska således vara tydligt
tidsbegränsad. I alla branscher och industrier existerar vissa företag som åtar sig projekt som en större andel
av verksamheten även om den primära uppgiften fortfarande är exempelvis volymbaserad produktion
(Keegan & Turner, 2002). Hobday (2000) beskriver sådana företag som projektledda organisationer och
menar att de måste särskiljas från projektbaserade organisationer som tenderar att organisera de flesta av
sina externa och interna aktiviteter i projekt. För att inte allt arbete som pågår i en organisation ska definieras
som projektarbeten finns det enligt PMBoK (2004) vissa kriterier som kan användas för att urskilja vad
som är projekt och vad som inte är det. Dessa kriterier är exempelvis att projektet ska ha en tydlig beställare,
uppdraget bör omfatta och hantera kompetens som beställaren i dagsläget inte innehar, det ska vara mätbart
samt att arbetet inte omfattar normal verksamhet och kräver resurser under en speciell tidsram. Sydow et
al. (2004) beskriver att det inom projektbaserade organisationer förekommer återkommande svårigheter att
kombinera teori och praktik. Framgången av ett projekt bygger på att det finns ett decentraliserat arbetssätt
där ledare har en god koordinationsförmåga och kan hantera problem inom organisationen men även de
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problem som löper över andra ansvarsområden. Ett problem som komplicerar förhållandet mellan teori och
praktik beskrivs av Sydow et al (2004) som tillgängligheten hos de som ingår i ett projekt. Personal deltar
ofta i projekt samtidigt som de har arbetsuppgifter inom organisationen och detta ställer krav på fungerande
rutiner samt kompetenta ledare. Ytterligare ett problem som uppstår beskrivs av Hobday (2000) vara att
behålla erhållen kunskap från ett projekt samt att föra kunskapen vidare. Projekt ska helst gå snabbt och när
resultat har levererats ägnas inte tid åt att reflektera över lärdomar, vilket bidrar till att underlaget för
rutinmässigt lärande är lågt. Blomberg (2003, s.63) anser dock att projekt inte är en överlägsen
organisationsform och menar att kortsiktig kostnadsjakt genom projektarbete sker på bekostnad av
långsiktig utveckling. Vidare menar Blomberg (2003, s. 63) att risken således är stor att skalfördelar och
läroeffekter går förlorade och att organisationens långsiktiga effektivitet och lönsamhet därmed minskar.
Sammanfattningsvis tolkar vi projektbaserade organisationer som en organisation eller ett projekt med
förutbestämd tids- och kostnadsram, vilket skiljer sig från en linjeorganisation. Eftersom studien är
avgränsad samt inriktad på att enbart behandla projektarbeten är denna teori av stor betydelse då den på ett
bättre sätt ger förståelse för skillnader mellan linjeorganisationer samt projektbaserade organisationer. Vi
anser att denna teori skapar en lämplig grund och förståelse för problematiken i vårt syfte samt i våra
frågeställningar och är således en viktig del i besvarandet av dessa.

2.1.1 IT-projekt
Ett IT-projekt anses vara länken mellan verksamheten och en ny IT-produkt (Görling 2009). Balic och
Ottersen (2010) skriver att ett IT-projekt ska förbättra en verksamhet och resultatet ska ge positiva effekter.
Ett IT-projekts betydelse kan skilja sig beroende på vilken typ av relation projektet har till IT. Löfberg
(2006) anser att det går att urskilja två olika typer av IT-projekt. Det kan vara stora och omfattande projekt,
som dock inte påverkar den dagliga verksamheten avsevärt, exempelvis ett serverbyte. Den andra typen av
IT-projekt är införandet av ett nytt affärssystem, som kan påverka den dagliga verksamheten. Syftet med
denna typ av IT-projekt är att förbättra och effektivisera organisationens processer och arbetsrutiner
(Löfberg, 2006). Morris (1996) anser att IT-projekt interagerar mer med dess miljö i större utsträckning än
andra industrier och är även implementerade i fler faser. IT-industrin ställer höga krav på att ett projekts
definition och projektledningens beteende ska matcha användarnas nuvarande och framtida strategiska
behov utifrån verksamhetens affärsstrategi. IT-projekt har en hög komplexitet och behöver användares
godkännande vid frekventa milstolpar, som kräver extremt detaljerade och försiktigt formulerade
definitioner av projektet (Morris, 1996). I IT-projekt är schemaläggning av väldigt stor betydelse för att
synkronisera leveransen av flera komponenter eller synkroniserade avslut för flera delprojekt (Chemuturi,
2013). Således är IT-projekt mer komplexa än vanliga projekt.
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Skillnader mellan projekt samt IT-projekt är många och enligt Li (2014) är en betydlig skillnad att ITprojekt inte har lika definierade mål jämfört med andra projekt. Även omfattningen av ett IT -projekt är
svårt att definiera varför det inte har tydliga gränser och Görling (2009) menar att projektledare inom IT projekt således har större friheter då osäkerheten inom IT-projekt är högre jämfört med andra projekt. Li
(2014) menar även att IT-projekt har högre risker än andra projekt då människor ofta vill använda sig av
ny, obeprövad teknologi vilket kan bidra till oförväntade konsekvenser. En ytterligare komplikation som
Li (2004) beskriver med IT-projekt är att för en bra projektstyrning ska ske måste det finnas en stor kunskap
samt förståelse gällande teknologi då ett IT-projekt måste interagera med många olika typer av teknologi
samtidigt, för att bli framgångsrika. Fuller, Valacich, och George (2008) anser att det finns ett antal särskilda
faktorer som skiljer IT-projekt från andra typer av projekt:


Den snabbt förändringbara tekniska miljön är en unik faktor för IT-projekt, som även för en
organisation att behålla dess personal.



En annan aspekt är att det i IT-projekt finns en mer omfattande användarmedverkan än i andra
projekt.



IT-projekt

kräver

även

en

integration

av

systemutvecklingsmetodiken

i

projektledningsramverket.


Den föreslagna lösningen i ett IT-projekt har ofta aldrig försökts tidigare.



Komplexiteten som uppstår på grund av odefinierade och en ständig utveckling av projektets
omfång som är gemensamt för IT-projekt.



Slutligen är tekniken som är involverade i IT-projekt förändringsbar under projektets gång.

Sammantaget anser Fuller et al. (2008) att även om ett IT-projekt eller andra typer av projekt kan anta
många former, vedertagna anses projektstyrningsmodeller vara en gemensam nämnare bland alla typer av
projekt.
Teori kring IT-projekt ses som viktigt av författarna till denna studie i och med inriktningen av
projektstyrning mot IT-projekt. Stycket hjälper även till att definiera samt påvisa skillnader mellan IT projekt och andra typer av projekt vilket även hjälper läsaren att skapa en distinktion kring detta, som
följaktligen leder till en större förståelse för studiens analys och slutsats.
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2.2 Projektstyrning och Projektstyrningsmodeller
En generell uppfattning om projektstyrningsmodeller är att de effektiviserar processer inom projekt
(PMBoK, 2004; Locke, 1996). En studie gjord av Engvall, Kling & Werr (2005) utreder hur
projektstyrningsmodeller bidrar med effektivitet inom projekt samt hur projektstyrningsmodeller utnyttjas.
Författarna kommer fram till att projektstyrningsmodeller tenderar bidra med struktur till projektarbeten
samt inkluderade processer. Effektiviteten i projektarbeten beskrivs öka då kommunikationen förbättras
eftersom en projektstyrningsmodell skapar ett gemensamt språk samt en gemensam plattform för samtliga
projektmedlemmar. Dock beskrivs ett problem med projektstyrningsmodeller vara att de inte ska följas
ordagrant utan att en avvägning samt en anpassning med hänsyn till verksamheten måste göras.
Projektledare verkar dock vara medvetna om detta då studien visade att projektstyrningsmodeller ofta
anpassas efter projektledares egna preferenser. I frågan av effektivitet visar det sig att det inte är snabbare
eller förbättrade processer som ses som den största nyttan vid utnyttjandet av en projektstyrningsmode l l
utan att det är basen för gemensamt arbete och förståelse för arbetet som ska utföras som är av största vikt.
Lindfors (2003) beskriver att projektstyrningsmodeller ökar effektiviteten inom ett projekt genom att bidra
med gemensamma mål att sträva samt arbeta efter.
Vid projektstyrning och projektarbeten används ofta projektstyrningsmodeller som hjälpmedel för att
underlätta och skapa framgångsrika projekt. Tonnquist (2010) menar att en projektstyrningsmodell ska
bestå av tre delar; Processer, Roller samt mallar och dokument. Projektstyrningsmodellen beskriver de
arbetsroller som bör finnas i ett projekt och vilka ansvarsområden som tillfaller varje tilldelad roll. Modellen
innehåller även de dokument som bör användas inom ett projekt, samt dokumentmallar för dokumentering.
En projektstyrningsmodell beskriver även projektets olika faser och vad som ska ske i respektive fas, samt
projektflödets olika beslutspunkter (Tonnquist, 2010). Wenell (2001) beskriver en projektstyrningsmode ll
som en förenklad beskrivning av hur projekt generellt ska genomföras i organisationen som en övergripande
styrning av projektportföljen. Modellen visar i stora drag projektstyrningsprocesser, dess flöde, aktiviteter,
beslutspunkter samt hur det leds och samverkas i projektarbetet. En projektstyrningsmodell kan betraktas
som ett styrmedel för att organisera och styra ett projekt på ett sådant sätt, som i slutet bidrar till att uppnå
projektets mål. Wenell (2001) anser att projektstyrningsmodellernas syfte är att utgöra ett effektivt stöd för
styrning av ett projekt.
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Det finns ett behov av systematik, struktur, ordning och reda, samsyn och gemensam terminologi i
projektarbeten som en projektstyrningsmodell kan tillgodose. Projektstyrningsmodellerna har nedanstående
funktionalitet (Wenell, 2001):


Medföra stöd och styrning vid genomförandet av projekt.



Skapa en tydlig struktur för projektet.



Förtydliga roller och processer som projektet innefattar.



Underlätta kommunikationen och beslutsfattandet.

Därför är det av betydelse att hitta en form av styrning som ger tillräcklig kontroll samtidigt som modellen
inte är för begränsande. Alternativet till att använda en balanserad styrmodell är att inte använda någon alls
eller använda en komplex styrmodell (Tonnquist, 2010). Avsaknaden av en styrmodell kan skapa anarki
inom organisation medan den komplexa modellen kan hämma kreativitet. Dock bör det påpekas att en
styrmodell inte kan passa för alla olika typer av sammanhang. Därför anses det vara en konst att hitta en
styrmodell som kan ge kontroll över projektet samtidigt som projektledare inte anser styrmodellen vara
administrativt tyngande (Tonnquist, 2010).
Införandet av en projektstyrningsmodell och sedan få den accepterad inom en organisation anses av Wenell
(2001) som en svårighet. För att införandet ska bli lyckat krävs det bland annat anpassningar och
specialtillämningar.

Wenell (2001) anser att varje enskilt projekt måste arbeta utifrån rådande

förutsättningar och kan begränsas av en modells grundutförande rutiner, styrmodellen måste även fungera
i verksamheten och inom dess kultur. Vidare anser Wenell (2001) även att det är viktigt att modellen är
dynamisk samt att den bistår med kreativitet och flexibilitet för projekt som kräver det. Vid införande av
en styrmodell i en organisation bör modellen anpassas efter dess projektverksamhet (Wenell, 2001).
Tonnquist (2010) menar att en förutsättning för att en projektmodell ska fungera i praktiken bör modellens
metoder och synsätt vara etablerade, som kräver intern marknadsföring och utbildning av styrmodellen
innan användning. Det ansvaret har verksamhetens lednings som bör se till att organisationens utvalda
projektmodell används i verksamhetens projekt. Dessvärre är det enligt Tonnquist (2010) att
projektstyrningsmodeller och styrmodeller inte alltid används för avsett syfte, trots goda ambitioner. De
som använder modellen inom en organisation är oftast de som nyttjat den vid någon typ av införandeprojekt,
medan resten av organisationen inte anser att modellen passar dem eller deras sätt att arbeta. Främst på
grund av att modellen anses vara begränsande eller administrativt tung, som gör modellen svåranvänd och
komplex. Organisationens projektmodell kan även i många fall vara okänd bland stora delar av
medarbetarna. För att undvika att projektstyrningsmodellen förblir oanvänd i delar av organisationen är det
lämpligt att välja en enkel modell. Denna kan alltid byggas ut i efterhand om behovet framträder. Det är
även viktigt att alltid se över sin projektmodell för att se om den behöver förändras eller utvecklas. Enligt
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Tonnquist (2010) kan allt för höga ambitioner vid införandet av projektmodellen vara orsaken till en
misslyckad förankring, men även att ledningen misslyckats med att kommunicera ut information och
förklara projektstyrningsmodellens syfte och tillämpning.
Projektstyrning kan ses som ett hjälpmedel för att på ett bättre sätt organisera sin verksamhet samt för att i
högre grad lyckas med projekt. Det är även ett bra sätt för att lyckas definiera och bestämma vad projekt
faktiskt är inom organisationer samt att projektstyrning kan hjälpa till med att avgöra vilka projekt som bör
genomföras och vilka som borde avslutas. Genom en god användning av projektstyrningsmodeller kan
företag och verksamheter öka effektiviteten i projektarbeten då en gemensamhet skapas men används
projektstyrningsmodeller fel kan de istället bidra till negativ påverkan inom ett företag. Denna teori kommer
att användas för att på ett bättre sätt skapa förståelse för projektarbeten samt vilka påverkande faktorer som
finns. Författarna till studien anser även att det hjälper läsaren att skaffa sig en bättre bild av projektarbeten
och dess komplexitet.

2.2.1 Projektmognad
Allt fler verksamheter och organisationer

bedriver idag sina verksamheter i olika typer av

projektverksamheter, som Söderlund (2005) benämner det, att verksamheter blir projektifierade, som
innebär att projektverksamheter får en mer framstående del i verksamhetsstrategin. Dock hävdar Blomberg
(1998) att det endast är användning av begreppet projekt som används mer. Projektintensiva organisationer
måste leverera bra resultat och det kräver att projekten genomförs på rätt sätt för att vidmakthålla sin
konkurrenskraft. För att klara att korrekt genomför projekt med kvalité och lönsamhet behöver
organisationen bemästra mer än projektledning, det behövs projektkompetens (Söderlund, 2005). Vidare
preciserar Söderlund (2005) att projektkompetens är en organisations kompetens eller skicklighet att
initiera, leda och organisera projekt. Dessutom förmågan att skapa de operativa förutsättningarna som krävs
för ett framgångsrikt projekt (Söderlund, 2005).
Enligt

Söderlund

(2005) är det en projektorganisations

projektkompetens

som avgör

dess

konkurrenskraftighet samt förmågan att allokera resurser och vidareutveckla kärnkompetens. Där en
organisations projektkompetens kan likställas med dess grad av projektmognad.
Projektmognad är ett begrepp som refererar till en organisations förmåga att utnyttja erfarenheter från
tidigare projekt och sedan genomföra projekt på ett medvetet och reflekterande sätt (Ljung, 2003).
Tonnquist (2006) menar likt Ljung (2003) att en organisations projektmognad kan ses som ett mått för hur
kompetenta de är att arbeta i projektform. Med detta blir det även viktigt att sköta sina projektprocesser
effektivt. För att en projektifierad verksamhet ska fungera och leverera projekt med framgång krävs
standardiserade processer, system och riktlinjer för hur arbetet ska hanteras samt en övergripande
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projektstyrningsmodell för verksamheten. Som med andra ord innebär att det kräver än projektmogen
organisation.
Att vara projektmogen handlar om verksamhetens förmåga att tillvarata och tillgodogöra sig lärdomar och
erfarenheter från tidigare projekt samt en övergripande projektstyrning med standarder och förmågan att
kontinuerligt förbättra processer för att åstadkomma en effektivare projektverksamhet.
Projektmognad tolkar vi som att det är en organisations grad av kompetens vid projektverksamhet.
Mognadsgraden för projektverksamhet visar hur mottagliga och hur anpassningsbara en organisation för
att driva projekt. Desto högre projektmognad desto lättare kan en projektstyrningsmodell implementeras
och därefter nyttjas effektivt. Vi ser projektmognad som ett begrepp som visar hur väl en organisation kan
överföra och implementera en projektstyrningsmodell till sin verksamhet, som ger oss möjligheten att
utvärdera ett strategiskt såväl som praktiskt perspektiv på överföringen och graden av anpassning på en
projektstyrningsmodell.

2.3 Kultur
Då det finns ett flertal kulturella aspekter att behandla, kommer nationell kultur, organisationskultur samt
kulturell intelligens representera kultur. Då ämnet kultur är svårbehandlat och ofta kritiserat, behandlas
även kritik som riktas mot den forskning och teori som finns.

2.3.1 Nationell kultur
Hur stor grad olika länders nationella kulturskillnader påverkar styrningsmodeller, och att det faktiskt sker,
styrks av Hofstede (2004) som menar ledningsstilar och tekniker är kulturspecifika. Hofstede (2004) menar
vidare att på grund av detta behöver inte en fungerande modell i ett land innebära att samma modell fungerar
eller kan appliceras i ett annat land med en annan kultur. Författaren menar vidare att eftersom människor
har skapat modeller är det omöjligt att undvika återspeglingar av kultur och värderingar i den skapade
modellen. Hofstede (2001) menar att det går att definiera landskultur och skillnader mellan länder och dess
kultur genom fem kulturdimensioner. Dessa kulturdimensioner är som följer:
Maskulinitet eller femininitet - Dessa begrepp beskriver skillnaden i hur stor grad samhällen skiljs åt
gällande syn på könsroller. Hög grad av maskulinitet innebär fokus på prestationer och materialism medan
hög grad av femininitet innebär att fokus ligger på relationer samt omsorg.
Hög eller låg grad av maktdistans - Dessa begrepp beskriver skillnaden i hur hög grad personer i ett
samhälle accepterar att organisationer har en skev maktfördelning. Hög maktdistans innebär hierarkiska
auktoritära strukturer medan låg grad av maktdistans innebär en mer jämn fördelning.
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Individualism eller kollektivism - Dessa begrepp beskriver skillnaden i hur hög grad individer förväntas
ta hand om sig själva eller om det finns ett kollektivt tänk med hög lojalitet mot medmänniskor.
Individualism innebär således att personer tar hand om sig själva medan kollektivism innebär kollektivt
ansvar.
Stort eller litet undvikande av osäkerhet - Dessa begrepp beskriver skillnaden i hur hög grad personer i
ett samhälle är bekväma med otydlighet samt osäkerhet.
Långsiktig eller kortsiktig inriktning - Dessa begrepp beskriver skillnaden i hur tidshorisonten värderas.
Långsiktig inriktning värderar traditioner, uthållighet samt lojalitet medan kortsiktig inriktning värderar
kreativitet, utveckling samt förändring. (Hofstede, 1984).
Beroende på vart länder positionerar sig i de fem olika dimensionerna menar Hofstede (2001) att det går att
fatta slutsatser angående hur modeller accepteras och tas emot i de länder som undersöks. Dessa slutsatser
baseras även på vilken kombination dessa fem dimensioner har i ett land och Hofstede (1984) menar
exempelvis att relationen mellan anställda och arbetsgivare skiljer sig om ett land är kollektivistiskt eller
individualistiskt.
Kedia & Bhagat (1988) har forskat kring hur managementprocesser påverkas av kultur och med
utgångspunkt i bland annat deras studie har andra forskare kommit fram till att managementmodelle rs
överförbarhet starkt påverkas av hur det exporterande och det importerande landets kulturella värderingar
är kompatibla med varandra (Bigoness & Blakely, 1996). Rees-Caldwell & Pinnington (2013) har
exempelvis gjort en studie på hur projektplaneringsfasen skiljer sig mellan engelska samt arabiska
projektledare. Studien beskrivs djupare under “tidigare forskning” men resultatet av studien påvisar att det
existerar kulturella skillnader mellan de båda grupperna. En liknande studie har gjorts av Jansen et al. (2009)
där forskarna undersökte skillnader och preferenser gällande incitamentsystem i Nederländerna samt USA.
De företag som undersöktes var, förutom geografisk plats, likalydande och således kunde ett större fokus
läggas på nationella skillnader. Författarna kom fram till att det existerar tydliga skillnader mellan länderna
då större andel personal i Nederländerna föredrog fast lön gentemot en provisionsbaserad lön medan
personal i USA i större utsträckning föredrog provisionsbaserad lön. En slutsats som Jansen et al. (2009)
drog var att dessa skillnader i nationell kultur har stor påverkan på hur företag och projekt bör styras. Det
har även gjorts forskning som hanterar hur kulturella skillnader påverkar samarbetet i ett projekt och vad
det finns för utmaningar med multikulturella IT-projekt. Comu et al. (2011) har gjort en undersökning där
monokulturella och multikulturella IT-projektarbeten jämförs för att påvisa skillnader. Det visar sig att
multikulturella grupper är mindre effektiva i början av projektarbeten på grund av anpassning till språk och
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kommunikation men att de på lång sikt är effektivare än monokulturella projektgrupper. Detta beskrivs bero
på en bredare bas av erfarenheter samt nya metoder att samarbeta på.
Sammanfattningsvis beskriver denna forskning olika skillnader i kultur och hur nationer kan delas in samt
tilldelas värden för deras värderingar. Det underlättar beskrivningen av skillnader mellan olika länder samt
att det blir lätthanterligt att analysera när tydliga definitioner existerar. Genom att behandla teori om
nationell kultur kan vi på ett bättre sätt sätta oss in i och lättare förstå samt analysera om kulturella skillnader
påverkar implementationen av projektstyrningsmodeller. Denna teori kommer således på ett lämpligt sätt
att hjälpa oss att uppfylla syftet samt att svara på frågeställningar.

2.3.2 Organisationskultur
Det är inte bara nationell kultur som har betydelse vid överföringen av styrningsmodeller utan Schein
(1990) beskriver att organisationskulturen

även har stor betydelse.

Författaren beskriver

en

organisationskultur som grundläggande antaganden har utvecklats vid problemlösning och att sättet att lösa
problem fungerat tillräckligt bra för att lära vidare och ses som “rätt” sätt att tänka på. Inom en organisation
kan det även enligt Earley & Mosakowski (2004) finnas olika kulturer och författarna beskriver att inom
större organisationer kan olika avdelningar ha olika kulturer sinsemellan. Ogbonna & Harris (1998) menar
att det med största sannolikhet oftast finns subkulturer inom organisationer och att en organisationsku lt ur
inte ska uppfattas endimensionellt. Schein (1985) beskriver att organisationskulturella idéer inte går att
resonera kring och att de är omedvetna normer kring exempelvis beteende och klädsel, vilket fått kritik av
Collins (1998) som menar att organisationskultur inte är en fast mall utan att omedvetna antaganden är
dynamiska utvecklingsbara företeelser. Schein (2004) menar dock att organisationskultur kan analyseras i
tre nivåer där 1) artefakter innebär synliga attribut som går att se och höra, 2) uttalade värderingar som
innebär accepterade beteenden som strategier, mål, visioner och filosofier samt 3) grundläggan de
antaganden där medlemmar är omedvetna om principer som styr tankegångar, känslor samt uppfattningar.
Tidigare studier har dock visat att försök till att påverka en organisationskultur är komplicerat och att det
ofta bidrar med effekter som ledningen inte har räknat med, både positiva samt negativa (Ackroyd &
Crowdy, 1990; Ogbonna & Harris, 1998). Många studier menar även att en stark organisationskultur kan
leda till bättre prestationer (Deal & Kennedy, 1982; Peters & Waterman, 1982) och Ouchi (1981) menar att
bättre prestationer uppnås genom att det finns en enhetlig organisationskultur. Gu., Hoffman., Cao &
Schniederjans (2014) har tagit hänsyn till en faktor som inte är omtalad i hög grad och menar att
organisationskulturen inom ett IT-projekt även kan förändras vid externa påfrestningar, som exempelvis
statliga regleringar, vilket kan förbättra projektets resultat.
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Sammanfattningsvis kan organisationskultur ses som något specifikt för varje företag eller även för olika
avdelningar inom en organisation. Vi anser att det är viktigt att påpeka att inte enbart nationell kultur kan
påverka människor och skapa värderingar utan att det även finns andra faktorer som spelar in. Teori
angående organisationskultur är viktigt då det kan ge ytterligare förklaringar från insamlad empiri som vi
kan analysera samt att det bidrar med en extra samt djupare nivå kring kulturbegreppet. Med hjälp av denna
teori kan vi belysa problemet ur olika synvinklar och på ett bättre sätt förstå vilka kulturella faktorer som
påverkar översättningen av projektstyrningsmodeller.

2.3.3 Kulturell intelligens
Kulturell intelligens beskrivs som ett fenomen där mänskliga handlingar, rörelser, gester och talmönster i
en utländsk kontext ständigt tolkas av människor som inte tillhör den nya kulturen (Earley & Mosakowski,
2004; Li., Mobley & Kelly, 2013). I hur hög grad en utomstående till en viss kultur kan tolka och även
avspegla den nya kulturen kallas för kulturell intelligens och är av stor betydelse i dagens samhälle där
gränsöverskridande processer och arbeten ständigt sker (Earley & Gibson, 2002; Thorndike, 1920;
Ramsey., Leonel., Gomes., & Reis Monteiro, 2011). Earley & Mosakowski (2004) beskriver vidare att
kulturell intelligens är svårhanterligt då inte enbart kultur från en persons hemland spelar in utan även
yrkesroll och bransch. Ledningsstilar inom samma företag kan även skilja sig åt och en viss ledningsst il
kanske inte passar på ett annat kontor och kulturell intelligens har således stor betydelse då personer måste
tolka och anpassa sitt eget sätt till den nya kulturen (Earley & Mosakowski, 2004; Earley & Ang, 2003;
Thomas & Inkson, 2005). Ledare överlag beskrivs av Earley & Ang (2003) ha lättare för att genomföra sin
vision samt att få anställda att acceptera förändringar och nå framgång om de har en god kulturell
intelligens. Earley & Mosakowski (2004) nämner att det finns tre huvudkomponenter inom kulturell
intelligens som människor, och kanske främst ledare, bör hantera för att anpassa sig och inte råka ut för
missförstånd men att det är sällsynt att besitta och hantera samtliga tre. Dessa komponenter är: det kognitiva,
det fysiska samt det emotionella eller det motiverande. Det kognitiva innebär att en person måste lära sig
en ny kulturs normer, tabun, seder och allmändagliga händelser utantill för att undvika konstiga situationer
(Earley & Mosakowski, 2004; Li et al., 2013; Erez., Lisak., Harush., Glikson., Nouri., & Shokef, 2013).
Att lära sig detta kan dock vara svårt då människor från en viss kultur oftast har svårt att analytiskt förklara
sin kultur då det inte är något som reflekteras över. Det fysiska innebär att människor inte kommer att
acceptera en person enkom för att denna har kunskap om deras kultur utan att detta också måste
implementeras i personens handlingar. Earley & Mosakowski (2004) beskriver att det handlar om
anpassningar, som exempelvis hälsningsfraser eller handslag, som visar på att en person vill vara en del av
kulturen. När en person försöker att efterlikna och anpassa sig till en annan kultur lär sig även personen att
se ur andras perspektiv. Med det emotionella eller det motiverande menar Earley & Mosakowski (2004) att
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människor måste överkomma sina rädslor och motgångar samt att detta leder till ökat självförtroende. Om
en person redan på förhand anser att det är omöjligt att överkomma kulturella motsättningar eller hinder
menar författarna att personen slutar försöka integreras. Detta fungerar även i motsatt riktning och personer
som inte låter sig stoppas av hinder har således en hög motivation, de beskrivs som mer framgångsfulla då
de inte ger upp efter ett försök och lyckas bland annat anpassa sig till nya kulturer samt har då lättare att
implementera nya idéer i nya kulturella grupper (Tuleja, 2014).
Vi har tolkat kulturell intelligens som förmågan att anpassa sig själv och vara medveten om andra kulturer.
Det gäller att tolka och interagera med människor från en annan kulturell bakgrund vilket får anses som
viktigt då många projektledare arbetar internationellt och måste anpassa sig till kulturer i länder som de
besöker eller arbetar med. Denna teori anser vi bidra med en djupare diskussion i analysen då vi får
ytterligare en kulturell dimension som faktor samt att det visar att problematiken samt förståelsen kring
kultur är ett ytterst komplext fenomen.

2.3.4 Kritik mot kultur
Hofstedes forskning har fått mycket kritik av andra forskare där bland annat McIntyre (1971) samt Münch
& Smelser (1992) förkastar hans forskning då Hofstede sägs försöka mäta det omätbara. Metodiken samt
utgångspunkterna i Hofstedes forskning innehar en central roll för kritik och Schein (1990) menar att
Hofstede ser kultur som en gruppegenskap vilken kan mätas med kvantitativa metoder och då främst
enkätfrågor. Detta skapar då en problematik där målgrupper och respondenter som studeras förväntas
besitta kunskap om de olika kulturdimensionerna, vilket ibland inte är fallet. Även om urvalet av
undersökningsobjekt är omfattande har det fått kritik för att enkom studera en avdelning (marknadsföring
och försäljning) inom ett företag (IBM) i olika länder som då ska representera nationell kultur (McSweeney,
2002a). McSweeney (2002b) menar även att generaliseringar som utförs på olika länders kulturer inte
behöver stämma överens med alla individer som det omfattar. Medlemmar i en kultur kan ha helt skilda
värderingar gällande exempelvis maskulinitet än vad själva landet i sig har och att ha en utgångspunkt i att
alla har samma värderingar får mycket kritik. Ytterligare kritik mot Hofstedes forskning är att han utgick
ifrån att organisationskulturen på varje kontor inom IBM var densamma vilket inte är fallet och Hofstede
har emellertid medgivit att detta var ett felaktigt antagande (Wilson, 2008). Organisationskultur är dessutom
något som inte behöver spegla den nationella kulturen som omgiver exempelvis

ett kontor.

Organisationskultur kan formas beroende på många faktorer som riktlinjer från grundaren av företaget eller
chefer som vill förändra något. Även marknaden som företaget är aktiv på kan påverka en
organisationskultur.
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Kritik mot forskning kring kultur är väldigt omfattande och vi tycker att det är viktigt att framhäva för att
skapa en objektiv bild. Vi har tolkat det som att både forskningsåtgärder samt även resultat är globalt
erkända men att det finns många frågetecken och kritik om det. Att generalisera en hel nation och en hel
befolkning kan i stora drag stämma men det kommer alltid att finnas “utstickare” samt medlemmar som en
beskrivning inte stämmer in på. Således är det viktigt att belysa i denna studie då vi i vår analys på ett bättre
sätt kan reflektera över om insamlad empiri, som är subjektiv, kan anses som total sanning eller om
respondenter talar utifrån egna generaliseringar. Genom att ta hänsyn till kritik mot kulturell forskning kan
vi även föra en bättre diskussion som blir mer trovärdig då vi kan analysera våra resultat utifrån flera
perspektiv.

2.4 Konvergens
Ett vanligt förekommande argument är att industrialiseringen har lett till internationell konvergens då
teknologi går att använda på samma sätt vart en person än befinner sig geografiskt (Webber, 1969). Då
teknologin är universell och kan överföras mellan olika företag och mellan olika länder förväntas miljöer
inom organisationer att anpassas efter den överförda teknologin (Rungtusanatham et al., 2005). I och med
att teknologi överförs direkt och inte anpassas efter organisationer måste organisationer anpassa sig efter
teknologin, vilket kan försvaga tillgivenheten hos företag angående den kultur, normer och värderingar som
råder i det land där företaget är aktivt. Fliegel et al. (1979) menar att detta kräver att individer såväl som
företag måste ändra deras sätt att tänka på samt sätt att utföra handlingar. Homogenitet mellan företag och
länder är ett nyckelbegrepp inom detta område och Form (1979) menar att ökad homogenitet sker genom
en ökad transparens länder emellan och att organisationer, företag och personer lär sig vilka metoder som
fungerar bäst i andra länder och företag, vilket leder till att “best practices” används. Vecchi & Brennan
(2009) menar att för företag som vill möta en ökad konkurrens på ett lämpligt sätt, är detta en förutsättning
och om konvergens ignoreras uppstår svårigheter att bibehålla en stark konkurrenskraft. Författarna menar
vidare att företag i olika länder förväntas använda och anamma samma tillvägagångssätt som dess
konkurrenter i och med att krav ökar i takt med dagens informationsspridning samt transparens. Beroende
på länders olika nivåer gällande organisatoriska samt tekniska förutsättningar menar Lincoln & Kalleberg
(1990) att liknande strukturer kommer att utvecklas och att länder blir mer homogena.
Effektiva projekt beskrivs av Alderman & Ivory (2011) som projekt där stabila och gemensamma mål har
satts upp genom en överföring. Konvergenta projekt beskrivs vara mottagliga för olika typer av
översättningar och är således effektiva. Författarna menar att konvergenta projekt är de mest framgångsrika
och Schuler et al. (1993) anser även att konvergens är en konkurrensaktig fördel. Detta beroende på att
globaliseringen och den internationella konkurrensen försätter företag i en position där de, i förhållande till
bransch och verksamhet, måste anamma samt implementera de processer, metoder och modeller som
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fungerar bäst. Den internationella konkurrens och de lönsamhetskrav som företag står inför har bidragit till
att företag måste använda sig av universella modeller som inte tar hänsyn till lands- och företagsskillnader,
vilket leder till homogenitet och konvergens (Smith & Meiksins, 1995; Sheridan, 1995). Eventuella
skillnader som dock existerar beskrivs av Spendolini (1992) ses som ett sätt och en möjlighet att utveckla
och förbättra modeller eftersom skillnader över tid ska försvinna. Dessa modeller och metoder beskrivs av
Kerr et al. (1960) uppstå i länder som uppfattas som mer utvecklade för att sedan spridas till andra länder
och företag följt av en spridning till mindre utvecklade länder. Konvergensen med internationell karaktär
mellan länder och företag ökar således i takt med spridningen av universella modeller. När länder blir
alltmer utvecklade tekniskt sett menar Kerr et al. (1960) att företag verksamma inom dessa länder i större
grad börjar använda sig av universella organisatoriska tillvägagångssätt. Globaliseringen i kombination
med internationell konkurrens gör att styrningsmodeller i högre grad standardiseras och att skillnader
mellan företag och länder får mindre inflytande (Chiang & Birth, 2007).
Människor som en resurs ses ofta som väldigt anpassningsbara och exempelvis kulturella skillnader som
finns i begynnelsefasen av en relation minskar ju längre relationen varar (Kanter & Corn, 1994). I och med
detta menar Kanter & Corn (1994) att beteendet hos anställda inom ett visst företag påverkas av företagets
styrningsmodeller, vilket leder till att de skillnader som fanns i begynnelsefasen försvinner. Alderman &
Ivory (2011) menar att anställda i projekt som anses ha en hög grad av konvergens på ett bättre sätt kan
arbeta på ett framgångsrikt sätt då en standardiserad styrningsmodell inte riskerar att kollapsa.
Sammanfattningsvis har vi tolkat konvergensteorierna som att de utgår ifrån teknologins överlägsenhet där
projektstyrningsmodeller inte påverkas av värderingar och personer i olika länder. Vi anser att detta är ett
intressant perspektiv och således är det intressant att ha med i studien. Projektstyrningsmodeller anpassas
således enligt teorin inte efter kontext eller kultur utan kontext och kultur anpassar sig efter teknologi och
modeller. Teori kring konvergens är även viktigt för vår studie då vi utifrån insamlad empiri kan analysera
samt jämföra resultaten och åskådliggöra om teknik och projektstyrningsmodeller konvergerar i praktiken
eller inte. Med bakgrund i denna teori vill vi följaktligen undersöka om multikulturella IT -projekt påverkas
av kultur och kontext eller om länder har konvergerat. Genom konvergensteori kan vi därför utförligt reda
ut om projektstyrningsmodeller är universella och kan överföras eller replikeras utan anpassning.
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2.5 Translation
Begreppet Translation eller “översättning” är föreställningen inom nyinstitutionell teori att en struktur, ide
eller ett fenomen kan översättas från en kontext till en annan utan att ändra essentiella delar av innehållet
samt vad som händer i översättningsprocessen. Vidare kan översättning beskrivas som den process där
någon form av koncept, förflyttas kontextuellt och sedan modifieras, där resultatet efter implementering har
anpassats till den förflyttades lokala, sociala och institutionella kontexter (Czarniawska och Sevón, 2005).
Røvik (2008) hävdar däremot att idéer eller koncept är universella ting som utan problem kan översättas
till andra kontexter. Czarniawska och Sevón (2005) anser att “a thing moved from one place to another
cannot emerge unchanged to set something in a new place is to constuct it anew” (Czarniawska och Sevón,
2005, s. 8). Det kan tolkas som att idéer inte kan översättas från en kontext till en annan utan att ändra dess
essentiella mening. Vidare menar Czarinawska (2011) att resultatet av en översättning alltid är en
förändring som kan vara en förbättring eller en försämring, men aldrig identisk.
Det kan tolkas som att idéer inte kan översättas från en kontext till ett annat utan att ändra betydelsefulla
innebörder. När idéerna eller koncept blir översatta till ett fält eller en organisation, möter de komplexa
kontexter bestående av fysiska ting, formella strukturer, rutiner, informella kulturer och olika intressen
(Røvik, 2008). Hedmo, Sahlin-Andersson och Wedlin (2005) hävdar att de flesta idéerna består endast i
form av muntlig kommunikation. Idéer kan således förändras och materialiseras mycket i olika
sammanhang, vilket kan resultera i lokala versioner av den ursprungliga idén för att passa de lokala
omständigheterna (Hedmo et al, 2005; Czarniawska och Sevón, 1996). Czarniawska och Sevón (2005)
beskriver denna anpassning som en lokal identitet som skapas efter ett globalt koncept. Det finns oftast
flera olika aktörer när idéerna blir översatta som kommer att tolka idéer på olika sätt (Hwang & Suarez,
2005). Powell, Gammal och Simard (2005) hävdar vidare att olika människor med olika intressen kan vara
inblandade i översättningen, vilket resulterar i att idéer ofta förändras. En annan sak att tänka på är vad
syftet med översättningen är eftersom översättningarna inte alltid sker i syfte att reproducera och återskapa,
den ursprungliga idén kanske endast används för inspiration (Røvik, 2008). Vid översättning av en idé som
anpassas för en särskild kontext kan det till viss del vara nödvändigt att justera konceptet eller iden som
översätts, detta kan antingen ske genom att addera eller ta bort innehåll från den idé som översätts (Røvik,
2008).
För att konkretisera och precisera de teoretiska aspekterna av hur en modern organisations bearbetar och
översätter ett organisationellt koncept, föreslår Røvik (2000) att angripa översättning utifrån tre
systematiska frågeställningar; Varför en översättning sker, var och vem utför översättningen samt hur en
översättning går till?
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Beträffande översättningen anser Røvik (2008) att det finns tre typer av översättningsmotiv till varför en
översättning sker; rationell eller strategisk grund, modifierad och identitetsförvaltning samt oavsiktligt eller
begränsad rationalitet. Översättning kan då ske efter en rationell eller strategisk grund, där de delar som
anses leda till förbättrade resultat för verksamheten eller de mest kompatibla delarna som redan finns i
befintliga rutiner och traditioner behålls. Enligt Røvik (2000) kan det också bygga på hänsyn till att anpassa
konceptet eller idén, för att undvika en kulturkrock med de lokala traditioner eller väcker dolda konflikter
till liv. Den andra varianten till varför en översättning sker är identitetsförvaltning. Tanken är att
förändringsinitiativ anpassas till den egna verksamheten på ett sådant sätt att organisationens identitet
bevaras (Røvik 2000, s. 152-154). Översättning kan också ske oavsiktligt, en reform införs i sin helhet men
modifieras under vägen, nämligen som en partiell implementering som kan ske av misstag eller på grund
av brist på kunskap. Organisationen är möjligtvis inte medveten om konceptet i dess helhet eller att det som
översätts ändras utan att ha avsikten att ändra. En anledning till detta kan vara att de inblandade aktörerna
oavsiktligt påverkas av den befintliga kontexten (Røvik, 2008).
Översättningen av ett organisationellt koncept eller en idé bör också bestå av kunskapen om var själva
bearbetningen utförs samt kännetecken hos de som utför den. Enligt Røvik (2000) kan det vara givande att
skilja på det organisatoriska fältet samt den specifika organisationen när ett organisationellt koncept
kommer

utifrån.

Därför

kan det

finnas

fältgiltiga

översättningar,

översättningskedjor

samt

organisationsinterna översättningar (Røvik, 2000).
Fältgiltiga översättningar betyder att organisationer inom ett särskilt fält, område eller bransch bearbetar ett
organisatoriskt koncept. Det specifika fältet eller området tillämpar en form av gemensam översättning
genom centrala aktörer med auktoritet som enligt Røvik (2000) fungerar som ett filter för vad som medföljer
konceptet samt som en förstärkare som väljer ut och betonar särskilda aspekter av konceptet. Det påverkar
hur ett koncept översätts, hur dess identitet formas och följaktligen jämför sig med och blir jämförd med.
Översättningskedjor kan beskrivas som översättningar eller omtolkningar av ett översatt koncept. Det kan
närmare beskrivas som att när ett koncept hamnar i en ny kontext anses den möta friktion från en auktoritär
aktör inom ett fält eller en organisation, som enligt Røvik (2000) har en såväl bromsande som omformande
inverkan på konceptet. Detta på grund av att konceptet tolkas och bearbetas i varje led innan det tas i bruk.
Organisationsinterna översättningar innebär bearbetning av koncept fast det sker inom en enskild
organisation samt inom ett specifikt fält och således inte inom hela fältet. Där sköter en intern resurs
översättningen alternativt en extern resurs som översätter ett koncept för bruk inom en organisation. Denna
typ av organisationsintern översättning kan även ligga till grund för en fältgiltig översättning beroende på
organisations auktoritet inom fältet (Røvik 2000).
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Med hänsyn till antalet möjligheter gällande de olika typerna och antalet empiriska varianter som kan
uppkomma till följd av att ett organisatoriskt koncept översätts och behandlas i olika organisationer under
olika villkor, är således många. I genomförandet av själva översättningen går det att utföra en typ av
analytisk klassificering av de huvudtyperna av översättning som enligt Røvik (2000) passar in på de flesta
fall. I korthet benämnas de som; konkretisering, delvis imitation, kombination och omsmältning. De
representerar de olika graderna av omvandling av det översatta organisatoriska konceptet jämfört med dess
ursprung som det har avletts från (Røvik, 2000).
Konkretisering betyder att en organisation gör en tolkning och förtydligande av ett universellt
organisatoriskt koncept för anpassning till den särskilda organisationens kontext (Røvik, 2000). Delvis
imitation är en översättningsprocess där en organisation adopterar och tillämpar endast delkomponenter av
ett koncept eller modell, som beror på att vissa koncept eller delmoment anses vara mindre komplicerade
att adoptera och därmed mer lämpade (Røvik, 2000). Kombination innebär att olika koncept översätts som
möjliggör att de kan kombineras med varandra för att skapa en lokal kombinationsform. Grundkoncepten
är i sig tämligen självständiga och går därför inte förlorade och kan således fortfarande identifieras som
relativt självständiga delar (Røvik, 2000). Omsmältning anses enligt Røvik (2000) vara en radikal form av
översättning som betyder att element från andra koncept smälts ihop som då bildar en variant av ett
organisatoriskt koncept. Vidare betyder det att de olika koncepten som en organisation behandlar,
omformuleras till något som liknar en helhet, till skillnad mot kombination. Det nya översatta konceptet
har därför liten eller ingen likhet med de tidigare koncepten (Røvik, 2000).
Fenomenet översättning förmås resultera i både en homo- respektive heterogenereringsprocess där de i
anpassning av ett visst koncept samtidigt som det sker en acklimatisering till lokala förutsättningar som gör
att konceptets budskap eller grundtanke inte längre anses vara identiskt med det ursprungliga budskapet
(Czarniawska och Sevón 2005). Översättningsteorin kan liknas vid att det finns en konvergens å ena sidan
samtidigt som att det finns en divergens och mångfald å andra sidan, som kan anses vara utmärkande ur ett
kulturellt perspektiv.
I denna studie bidrar grundkonceptet om översättning till att uppmärksamma hur en projektstyrningsmode ll
överförs, tolkas och framställs efter möten med olika aktörer, nationella kulturer, organisatoriska kulturer,
organisationers mognadsgrad samt branschspecifika faktorers skilda normer och värderingar. Genom att
klargöra hur överförandet och transformationen av koncept och modeller sker, kan dess inverkan på projekt
och projektstyrningsmodeller i större utsträckning fastställas samt till vilken grad den påverkar. Med hjälp
av denna teori tillsammans med empiri kan en utförlig analys genomföras för att synliggöra om och hur
projektstyrningsmodeller översätts vid implementeringar.
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2.6 Divergens
Teorierna angående divergens ställer sig, i motsats till konvergensteorier, frågande till universella
teknologier och påpekar att teknologier, metoder och modeller måste anpassas till den kontext den sätts in
i (Vecchi & Brennan, 2009). Divergensteorier menar att faktorer som bland annat kontext och kultur måste
beaktas och att det existerar skillnader mellan länder och företag som hämmar användandet av en modell
eller metod om den inte anpassas. När en överföring av en modell sker menar vissa att det existerar
skillnader i kontexter som måste beaktas som exempelvis landspecifika faktorer som kultur där företaget är
verksamt (Hofstede, 1984). Skillnader kan även bero på företags- samt branschspecifika faktorer som
exempelvis historia, organisationsstruktur samt marknaden (Van der Stede, 2003; Chiang & Birth, 2007;
Binder, 2007). Ett nyckelbegrepp är således heterogenitet och företag behöver enligt Vecchi & Brennan
(2009) översätta nya styrningsmodeller efter den lokala kontext de ska vara aktiva i. Det tidigare nämnda
begreppet glocalization blir därför också av viktig betydelse.
När en organisation eller ett företag vill börja implementera internationella projekt eller öka framgången
inom befintliga projekt är det viktigt att både organisationen och den nya styrmodellen anpassas till
varandra (Binder, 2007; Clark, 1972). Anpassningen bör således vara ömsesidig eftersom den nya
modellens syfte annars kanske inte uppfylls (Hellström, 2007). Erlingsdottir (1999) beskriver att om en
modell överförs utan en översättning, det vill säga att den anpassas, kan det leda till en minskad effektivitet
och försämrade resultat då det finns tendenser till att modellens syfte frångås. Kontexten varpå en
styrningsmodell införs har stor betydelse och Walker (2015) beskriver att om miljön förändras snabbt måste
även den använda modellen anpassas efter miljön för att fortsatt vara effektiv.
I och med att projekt ofta är temporära kan de ur ett perspektiv ses som repetitiva fenomen vilket innebär
att det efter varje genomfört projekt går att ta åt sig lärdomar samt erfarenheter. Genom att lära sig från
tidigare genomförda projekt går det att undvika misstag och göra om dessa på nytt (Kotnour, 1999). Nya
projekt kan således genomföras där faktorer som tidigare varit misslyckade kan anpassas för att istället vara
framgångsrika. Christensen & Kreiner (1997) menar att projekt måste vara flexibla gentemot omvärlden
för att bemöta förändringar samt att använda dessa till sin fördel. Wallström & Wannebo (2005) är av
samma mening och menar att projekt är unika och att samtliga projekt inte går att planera för samt utgå
ifrån en standardiserad mall.
Bransch- och företagsspecifika faktorer skiljer sig oftast mellan olika företags branscher och organisationer
varför denna aspekt är viktig vid överförandet av managementmodeller. I och med att faktorerna skiljer sig
åt från varje enskilt fall är de svåra att definiera och de är även olika beskrivna i olika studier. Trots detta
måste de tas hänsyn till och kan inte uteslutas när en managementmodell ska överföras (Chiang & Birth,
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2007; Merchant et al., 1995). Bransch- och företagsspecifika faktorer är svårdefinierade eftersom de är
specificerade till enbart branschen där företaget är verksamt eller företaget självt. Faktorerna kan som nämnt
vara specificerade till ett företag (Kanter & Corn, 1994), en koncern (Van der Stede, 2003), eller till en
bransch (Pizam et al., 1997). I en studie gjord av Pizam et al. (1997) benämns bransch- och företagsspecifika
faktorer som yrkeskulturer samt branschkulturer där hur stor mottagligheten för styrning diskuteras. Van
der Stede (2003) menar att företagsspecifika faktorer har stor betydelse om det ska gå att föra över en
managementmodell

till

en ny kontext.

När internationella

företag

och koncerner för över

managementmodeller inom organisationen beskrivs detta ofta vara lyckat på grund av att kontexten och
egenskaperna hos mottagare samt avsändare är lika (Edwards, 2000; Van der Stede, 2003). Chiang & Birth
(2007) menar således att vid överföring av managementmodeller till nya kontexter är det av stor vikt att
förhållanden till mottagaren av modellen beaktas samt att modellen kan interagera med dessa.
Sammanfattningsvis tolkas divergensteorierna som att teknologi och projektstyrningsmodeller påverkas av
värderingar samt kontexter i olika länder. Projektstyrningsmodeller anpassas därför efter rådande kontext
eller kultur och inte tvärtom som konvergensteorierna menar. Eftersom divergensteorierna är den direkta
motsatsen till konvergensteorierna är det intressant att ta med då det skapar en bra diskussionsgrund för
analysen. Med bakgrund i denna teori vill vi således undersöka om multikulturella IT-projekt påverkas av
kultur

samt

kontext.

Genom

användning

av divergensteorier

kan

vi

således

utreda

om

projektstyrningsmodeller anpassas till nya organisationer och om kontext och kultur därför har någon
påverkan vid en eventuell överföring i implementeringsfasen. I och med att forskare som tror på och
argumenterar för divergensteorierna menar att projektstyrningsmodeller kan användas först efter att de
anpassas till kultur och kontext utgör det en naturlig grund för att besvara våra forskningsfrågor.
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3. Metod
I detta kapitel behandlar vi studiens ämnesval, uppkomst och använda forskningsmetoder. Läsaren ska få
förståelse för vilka val som gjorts och hur studien genomförts för att själv skapa sig en uppfattning om
studiens metodmässiga tillvägagångssätt.

3.1 Vetenskapligt Förhållningssätt
Det har inom modern forskning funnits två viktiga vetenskapliga förhållningssätt, som ofta brukar ses som
varandras motsatser, dessa är positivism och hermeneutik. Med en kvalitativ forskningsmetod kan ett
hermeneutiskt förhållningsätt anläggas och därför har vi valt att fördjupa oss inom hermeneutik och endast
i korthet beskriva positivism.

3.1.1 Hermeneutik
Hermeneutik kan ses som en slags tolkningslära och är ett grundantagande som kräver förförståelse för att
forskaren ska förstå ett fenomen och där forskarens tidigare kunskap utgör en förförståelse för
tolkningsprocessen (Goldkuhl, 1998; Gummesson, 1985). Det innebär att det kan förekomma subjektiva
tolkningar

som bildar basen av resultatet (Bryman, 2011). Enligt Denscombe (2000) försöker

hermeneutiken skapa en djupare förståelse för särskilda åsikter eller handlingar. Hermeneutiker försöker
granska helheten i forskningsproblemet genom att skildra helheten i relation till beståndsdelarna för att
därefter gå mellan beståndsdel och helhet för att sedan nå en fullständig förståelse av forskningsproblem et
(Patel & Davidson, 2003). En hermeneutisk ansats kan således innebära ett försök till att tolka och försöka
begripa olika behov hos komplexa fenomen med flera förklaringar från ett givet subjektivt perspektiv. I och
med att studien syftar till att undersöka komplexiteten av flera faktorers påverkan på multikulturella IT projekt föredras den hermeneutiska ansatsen som tillåtit oss att försöka skildra en helhet med både
empiriska och teoretiska beståndsdelar. Dessa olika beståndsdelar har tillåtit oss att uppnå förståelse ur
olika perspektiv för studiens forskningsproblem. Bryman (2011) hävdar att tolkningsperspektivet föds ur
en tro att en strategi som tar hänsyn till skillnader mellan individer och forskningsobjekt är nödvändig om
forskaren ska hitta den subjektiva innebörden av en handling. Där tolkning tar stor hänsyn till
sammanhanget och bakgrunden. En hermeneutisk forskare kan ej hävda att framtagna forskningsresult at
och slutsatser ska vara applicerbara i andra sammanhang, utan endast väcka förslag om en förståelse för ett
liknande sammanhang. Därför är det viktiga för en hermeneutisk forskare inte absolut generalitet, utan att
få en djupare förståelse av ett mänskligt och/eller socialt fenomen. Studien är därför ämnad att skapa
förståelse för de sociala fenomen som förekommer inom multikulturella IT-projekt med en betoning på
kulturella aspekter snarare än att föreslå konkreta lösningar, varför den hermeneutiska ansatsen anlagts.
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Ämnets komplexitet kombinerat med unika konstellationer mellan människor samt kulturer som
förekommer inom multikulturella IT-projekt utformar en god bas ur tolkningsperspektivet. Den
hermeneutiska ansatsen bidrar i denna studie således till att synliggöra subjektiva åsikter och sedan
tolkningar av dessa åsikter samt hur det har påverkat projektstyrningsmodeller.
Inom modern forskning menar Patel och Davidson (2003) att positivismen har förknippats med kvantitativa,
statistiska hårddatametoder för analys, naturvetenskapliga förklaringsmodeller och en objektiv forskarroll.
Subjektiv tolkning har spelat en stor roll under genomförandet av denna studie, vilket inte är förenligt med
ett positivistiskt förhållningssätt.

3.1.2 Förförståelse
Patel & Davidson (2003) anser att en hermeneutisk forskare medvetet närmar sig sitt forskningsobjekt
subjektivt, utifrån forskarens egna förförståelse, där forskarens tidigare kunskap utgör förförståelsen för
tolkningsprocessen (Goldkuhl, 1998; Gummesson, 1985). Förförståelsen, i form av de tankar, intryck,
känslor samt den kunskap som forskaren har, ses som en tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå
forskningsobjektet. Enligt Ödman (2004) är förförståelsen ett viktigt begrepp som ligger till grund för
förståelse och tolkning. Enligt Gummeson (1985) kan förförståelsen utgöra ett hjälpmedel, men även ett
hinder.
Gummesson (1985) menar vidare att förförståelsen kan ha en omedveten hindrande förmåga som innebär
att forskaren har starkt selektiva kunskaper och förhållningssätt. Forskaren är då bunden till ett fastlagt
paradigm och dess säregna teorier och modeller som utgångspunkt. Den huvudsakliga risken med
blockerande förförståelse är att den hämmar forskarens förmåga till att tänka i nya banor (Gummesson,
1985). För att verka på ett förutsättningslöst sätt måste forskaren således vara medveten om sin egen
förförståelse och den påverkan denna kan ha på såväl utformning som resultat av studier (Gummesson,
1985). Det är också viktigt att forskarens förförståelse utvecklas genom tolkning och omvärdering av
tidigare förförståelse. Grunden till en förutsättningslös tolkning av material är att erkänna och bekräfta sin
egen förståelse och verka efter dess förutsättningar. Förförståelsen skapar en förutbestämd väg för forskare
som de måste vara beredda att avvika ifrån för att skapa en djupare förståelse för ett studerat fenomen.
Därför är det av vikt att vi i vår kapacitet som forskare klargör vår förförståelse både för oss själva men
även för läsaren.
Vår personliga förförståelse grundas till stor del på de studier som vi genomfört på Linköpings Universitet.
Våra tidigare utbildningar är Systemvetenskapliga Programmet, med inriktningen IT & Management samt
civilekonomprogrammet

med

inriktning

finansiell

riskhantering

samt

företagsvärdering.

De
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systemvetenskapliga studierna har innefattat kurser i systemutveckling, affärssystem, organisationsteor i,
projektledning,

processutveckling,

metodkurser, programmering,

företagsekonomi samt databaser.

Civilekonomstudierna har innefattat kurser i redovisning, organisationsteori, kalkylering och budgetering,
marknadsföring,

makro-

och

mikroekonomi,

finansiell

styrning,

finansiell

riskhantering

och

företagsvärdering samt statistik. De kurser vi läst på Mastersprogrammet för IT och management har
innefattat kurser inom projektledning, systemutveckling, e-förvaltning samt IT-governance och tillhörande
ramverk. Vi har alltså genom tidigare och pågående utbildning kommit i kontakt med ett flertal av de såväl
metod- som teori-relaterade begreppen som berörts i uppsatsen. Vår förförståelse grundar sig alltså
sammanfattningsvis i två olika akademiska utgångspunkter, ekonomi och systemvetenskap, samt en
gemensam inom management och IT. I denna uppsats kan våra olika akademiska bakgrunder anses
komplettera varandra på ett positivt sätt då uppsatsens syfte och frågeställning grundar sig i management
och projektledning inom IT-branschen. Det har tillåtit oss att betrakta insamlad data och teori ur två separata
samt ett gemensamt perspektiv. Även om dessa förkunskaper kan anses vara grundläggande är de mindre
än de personer inom projektledningsbranschen som vi har intervjuat. Därför var det av stor vikt att undvika
en blockerande förförståelse, såväl som missförstånd av sådan förförståelse som förmedlats via
mellanhänder. Vi har således under genomförandet av denna studie haft ett kritiskt förhållningssätt till såväl
vårt arbetssätt, tidigare kunskap, forskningsmetodik samt litteratur. Vår förförståelse av ämnet har
utvecklats under studiens gång genom omvärdering av vår tidigare förförståelse som skett efter insamlin g
av studiens empiriska data samt teoretiska utgångspunkter. Den nya informationen har bidragit till nya
perspektiv och insikter som omprövat vår tidigare förförståelse.

3.2 Forskningsmetod
Patel och Davidson (2003) framställer två vedertagna forskningsinriktningar; kvantitativ respektive
kvalitativ forskning, där differensen mellan dem främst rör insamling, bearbetning och analys av data.

3.2.1 Kvalitativ metod
Kvalitativ forskning tillåter forskare att få en inblick i deltagares erfarenheter för att upptäcka hur meningar
och åsikter är formade i en speciell kontext och kulturell miljö snarare än att testa variabler. Den kvalitativa
forskningsmetoden har utvecklats för social vetenskap som ett redskap för forskare att studera sociala,
kulturella eller politiska fenomen (Myers, 2009). Myers (2009) menar även att kvalitativa studier även
lämpar sig väl för utforskande studier inom ett nytt ämne eller område, där det saknas tidigare forskning
eller kunskap om ämnet. En kvalitativ metod har passat denna studie då vi ej testat olika variabler utan sökt
efter en förståelse mellan olika kontexter och kulturella miljöer och kan betraktas som en social vetenskap.
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Dessa egenskaper i metodsättet har passat denna studie då ämnet är relativt outforskat och inriktar sig mot
både sociala och kulturella aspekter. Kvalitativ forskning är lockande för att forskare dras till det komplexa,
utvecklande och dynamiska i kvalitativa metoder, till skillnad mot den kontrast som återfinns i de mer
strukturerade kvantitativa metoderna (Corbin & Strauss, 2008).

I kvalitativ forskning är forskaren

intresserad av process, innebörd och förståelse och det används ord samt bilder snarare än siffror för att
beskriva den undersökta företeelsen. Studiens forskningsfrågor besvaras genom subjektiva tolkningar samt
förståelser av olika processer som inte kan kvantifieras, vilket gör kvalitativ forskning väldigt deskriptiv
och passande till denna studie. Abstraktioner, begrepp, hypoteser och teorier utvecklas istället för prövning
av existerande teorier som sker vid kvantitativ forskning (Merriam, 1994). Kvalitativa metoder försöker
enligt Bryman (2007) att skildra ett visst fenomen, som utförs genom att systematiskt beskriva och definiera
ett socialt fenomens olika egenskaper såväl som vilken effekt dessa egenskaper kan ha på sin omgivning.
Enligt Moriarty (2011) finns det skillnader som framkommer från olika epistemologier eller teorier om
kunskap i samband med kvalitativ forskning. Forskningsfrågor bygger då inte på antaganden om att det
finns en enda verklighet utan syftar till att avslöja en mångfald sanningar (Fraser, 2004) och då kan
kvalitativa metoder vara mer lämpliga till att erbjuda en förklaring av orsakssambanden. Detta var viktigt
för studien då ett orsakssamband har undersökts och genom att spåra de processer som har bidragit till de
olika respondenternas erfarenheter och genom att samla respondenternas egna förklaringar till vad som
skett var det möjligt att få en förståelse eller en möjlig förklaring av vissa situationer eller sociala fenomen,
vilket var det som eftersöktes. Detta tillvägagångssätt var särskilt värdefullt vid utvärderingen av resultaten
av sociala kontexter där individer kan ha olika tolkningar och åsikter, vilket även har varit värdefullt för
vår studie om kulturella och kontextuella faktorer. Slutligen kan det enligt Green och Thorogood (2004)
argumenteras för att kvalitativa forskningsmetoder är mer användbara för praktiker och beslutsfattare
genom att få dem att betrakta saker och ting ur ett annat perspektiv. Vidare kan det argumenteras för att
kvalitativ forskning når de delar som kvantitativ forskning inte kan, i synnerhet forskning som studerar
sambanden mellan processer och resultat (Green & Thorogood 2004; Moriarty, 2011; Shaw, 2003), vilket
varit av vikt i denna studie och varför vi valde ett kvalitativt metodsätt. Det har tillåtit oss som betraktare
att få insikt i olika kontexter, relationer, samband och beteenden som har försett oss under vår undersökning
med information som tidigare varit okänd. Denna metod har varit relevant för oss eftersom ny information
kan vara viktig för vår forskningsdesign, datainsamling samt tolkning av data. Dock måste det påpekas att
även den kvalitativa forskningen har brister. Bryman (2011) belyser den kvalitativa forskningens subjektiva
förhållningssätt, svårigheter att replikera, problem med att generalisera samt bristen på transparens som de
största bristerna inom kvalitativ forskning. Dock går det att argumentera att kvalitativ forskning har en
högre och mer tydlig grad av subjektivitet i dess utförande och tolkande än vid kvantitativ forskning.
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3.3 Undersökningsansats
Enligt Lundahl & Skärvad (1999) förekommer det ett antal forskningsdesigner som används för insamlin g
av empirisk data. Vi har enbart valt att ta upp den forskningsdesign som är relevant för en kvalitativ studie
och behandlar således inte andra metoder.

3.3.1 Fallstudie
En undersökning som utförs på en mindre avgränsad grupp kallas enligt Patel och Davidson (2003) för en
fallstudie. Enligt Merriam (1994) inriktar sig kvalitativa fallstudier mot upptäckt, insikt och förståelse
utifrån hur människor uppfattar sin omgivning och ger goda möjligheter för en utveckling av kunskap.
Vidare kan fallstudier beskrivas som en empirisk utredning som undersöker rådande fenomen i praktiken,
särskilt när gränserna mellan fenomen och dess kontext inte är lätta att uppfatta (Yin, 1994). Inom kvalitativ
forskning är fallstudier den mest förekommande undersökningsmetodiken, där enstaka fall behandlas med
ett fokus på att få en djup detaljerad kunskap om det fenomen som undersöks (Denscombe, 2000). Denna
studie syftar till att skapa förståelse för ett svårtolkat abstrakt ämne med insikter och detaljerad kunskap
genom ett fåtal undersökta fall.

Användandet

av en kvalitativ

fallstudie

ansågs vara den

undersökningsansats som var bäst lämpad för studien då människors uppfattningar kring komplexa
fenomen studerats och där detaljerad kunskap har prioriterats.
Genom jämförelse av två eller flera studieobjekt kan forskaren lättare bedöma om en teori håller eller är
otillräcklig (Bryman, 2011). Multipla studieobjekt kan enligt Merriam (1994) ses som en slags komparativ
studie där grunden är dess förmåga att jämföra särskiljande drag i två eller flera fall, som utgör en bra
utgångspunkt för teoretiska reflektioner. Studien har utrett hur kulturella och kontextuella faktorer påverkar
multikulturella IT-projekt ur flera företags perspektiv med flera studieobjekt och forskningsdesignen har
tillåtit oss att samla in nödvändig empirisk data från multipla studieobjekt, vilket utgjort våra empiriska
utgångspunkter. De empiriska utgångspunkter som samlats in från studieobjekten tillät oss att jämföra
särskiljande drag från flera fall, som även utgjort en lämplig utgångspunkt för teoretiska reflektioner i
studien. Forskare utgår vid fallstudier från ett helhetsperspektiv och försöker samla in heltäckande
information (Patel och Davidson, 2003). Det görs enligt Bryman (2007) främst genom observationer eller
intervjuer för att generera användbar data. När en studie dock enbart baseras på ett enskilt fall medför det
försvårande möjligheter att generalisera, närmare bestämt att resultaten inte med säkerhet kan appliceras på
andra situationer och fall.
Bryman (2007) anser att fallstudier lämpar sig väl för att studera relationer och processer som äger rum i
specifika sociala situationer som undersöks. Bryman (2007) anser vidare att fallstudier berör det komplexa
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och den specifika natur som empiriska fall omfattar, närmare bestämt sociologi, organisationer, normer,
kulturer samt andra sociala företeelser. Vidare anser Gustavsson (2004) att fallstudiebaserad forskning
använder ett eller, som i denna studie, flera verkliga fall som empiriskt underlag och denna ansats används
särskilt när kunskap om ett område helt eller delvis fattas samt vid komplexa sociala fenomen.
Ofta används fallstudier när processer och förändring studeras (Patel och Davidson, 2003). Dock måste en
medvetenhet finnas om de begränsningar och konsekvenser som ett eller få enstaka fall medför, vilket
försämrar generalisering och överförbarhet av studiens resultat (Gustavsson, 2004).
Sammanfattningsvis valdes en fallstudie med flera studieobjekt från tre olika företag, för att få möjlighet
till en ökad generaliserbarhet jämfört med om enbart ett företag undersökts. Även om generaliserbarhet en
hade kunnat vara högre vid utnyttjande av andra ansatser innebär det dock inte att kunskap som skapats
under studien inte är relevant eller mindre trovärdig. Vi ansåg därför att en fallstudie som
forskningsmetodik med dess förmåga att beröra det komplexa och specifika inom flera empiriska fall varit
den mest passande forskningsmetodiken för att besvara studiens syfte och forskningsproblem. Detta trots
svårigheterna att generalisera och applicera resultatet till andra situationer och kontexter. Det medför att
överförbarheten av studiens resultat försämras, men som vi tidigare nämnt, vill vi skapa en djupare
förståelse och ej konkreta lösningar.

3.4 Metodansats
En metodansats kan enligt Patel och Davidson (2003) ses som huvudsakliga förklarings- och
förståelseansatser som utgör arbetssättet för forskaren att relatera empiri och teori. Dessa metodansatser är
induktion, deduktion och abduktion. Den kvalitativa metodansatsen är ofta förknippad med induktion och
abduktion då den inte kräver samma grad av strukturering som den kvantitativa metodiken (Lundahl &
Skärvad, 1999). Många studier hävdar att de strikt jobbar efter ett induktivt eller deduktivt arbetssätt, men
i verklighet påminner de mer om ett abduktivt arbetssätt. Därför anser vi att det är mer relevant att behandla
abduktion mer djupgående för vår studie.

3.4.1 Abduktion
Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) används abduktion vid många fallstudiebaserade undersökningar.
Abduktion har egenskaper som både påminner om deduktion och induktion. Dock är abduktion enligt
Alvesson och Sköldberg (2008) varken formellt eller informellt en mix av induktion och deduktion.
Metodansatsen innehåller enligt Alvesson och Sköldberg (1994) en kombination av induktiva och
deduktiva moment, men tillför även nya moment. Till skillnad från induktion och deduktion då forskaren
utgår från empiri respektive teori, utgår abduktion från empiri men även teoretiska föreställningar. Under
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forskningsprocessen sker en alternering mellan teori och empiri varpå båda omtolkas och förfinas
allteftersom (Alvesson & Sköldberg, 2008). Under studiens gång omtolkades teori utefter insamlad empiri
där intressanta perspektiv och tolkningar

från respondenter bidrog med ytterligare

teoretiska

utgångspunkter som tidigare inte var planerade att användas. Omtolkningen av teori bidrog även till en
förfining samt utveckling av studiens intervjuguide då den ökade teoretiska grunden bidrog till förbättrad
förståelse som utnyttjades genom förbättrade formuleringar samt fördjupningar. Patel och Davidson (2003)
menar att en forskare formulerar ett hypotetiskt mönster som är förklarande för studiens tillvägagångs ätt
vid ett abduktivt arbetssätt. Detta arbetssätt kan kännas igen från en induktiv metodansats. Under en
abduktiv arbetsprocess utvecklas det empiriska tillämpningsområdet successivt där den framtagna teorin
justeras och förädlas. Abduktion som metodansats kan med andra ord bidra till en djupare förståelse av
studerade fenomen än induktion och deduktion och samtidigt ge mer grundade förklaringsmodeller genom
att rikta in sig på underliggande mönster. Trots att abduktion utgår från empiriska fakta avvisar den inte
teoretiska föreställningar och ligger således närmare deduktion. Under den abduktiva forskningsprocessen
sker således en pendling mellan teori och empiri, där de successivt omtolkas i skenet av varandra (Alvesson
& Sköldberg, 1994).
Som tidigare nämnt påverkas alla forskare av sin egen förförståelse, som innebär att inget är
förutsättningslöst vid forskningens start. Det finns en risk med abduktivt inriktad forskning där forskaren
omedvetet väljer studieobjekt utifrån tidigare erfarenhet samt därtill formulerar en hypotetisk teori som
utesluter alternativa tolkningar. Detta kan leda till att den hypotetiska teorin verifieras i abduktionens
deduktiva fas, vilket hämmar möjligheten till vidare utveckling av teorin (Patel & Davidson, 2003). Den
abduktiva arbetsprocessen var viktig för genomförandet av studien och varför valet av metodansats tidigt
föll på abduktion. Vid tidigare studier har vi använt oss av ett abduktivt tillvägagångsätt, dels för att det
passat bra för de fallstudiebaserade studierna som utförts samt för att det tillåtit alternering och förfining av
empiri och teori medan studien fortskridit. Denna metodansats underlättade en analys av empirin och teorin
som tillsammans har samspelat för att dra slutsatser till studien.
Under detta arbetssätt har vi först beskrivit vår undran samt samlat in relevant information som sedan satts
ihop till en teoretisk referensram som tillämpats på de utvärderade fallen. När delar av utvärderingen
analyserats jämfördes sedan resultatet med teorin. Denna jämförelse har gjorts för att reda ut om ytterligare
bredd eller komplettering behövts gällande teori och empiri. Teorin tillämpades sedan återigen på de fall
som undersöktes. En växeldragning mellan teori och empiri har resulterat i en omtolkning från oss författare
såväl som av empiri och teori som skett flertalet gånger under studien. Alvesson och Sköldberg (1994)
anser att dessa åtgärder minskar de svagheterna som finns i induktiva eller deduktiva ansatser.
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3.4.2 Teorins roll
Walsham (1995) beskriver hur teori kan användas på olika sätt inom tolkande fallstudier:


Som initial guide för design och datainsamling.



Som en del av en iterativ process för datainsamling och analys.



Som den slutgiltiga forskningsprodukten.

Användning av teori i en studie kan anta flera roller, som den även gjort i vår studie, då den initiala
teoretiska referensramen användes som en grund för data som skulle samlas in för att sedan vara en del av
en iterativ process där datainsamlingen gav grunder för ny teori. I tidiga stadier av hermeneutiska
fallstudier, finns ett syfte med att skapa en initial teoretisk grund som även skapar en grund för den
empiriska insamling, utöver forskarnas tidigare förförståelse. Dock finns det risker med detta enligt
Walsham (1995) som anser att genom användning av teori i detta syfte kan endast se vad teorier och olika
förklaringsmodeller antyder. Det kan hämma eller låsa forskaren inför insamling av empirisk data, som kan
begränsa öppenheten samt möjligheter till nya frågor och upptäckter. Då vi varit medvetna om vår tidigare
förförståelse inom ämnet samt samlat in viss teoretisk grundkunskap, har vi vid den empiriska insamlingen
av data varit lyhörda och öppna för respondenternas tolkningar och återgivningar av de behandlade
områdena. I synnerhet vid tolkande studier är det av vikt att forskaren inte är ovillig att ändra preliminära
antaganden och teorier, som tillåter att teoretiska grunder kan justeras eller förkastas helt (Walsham, 1995).
I studien tolkas de teoretiska utgångspunkter i den takt som de introduceras genom att i slutet av varje
behandlat ämne återge en sammanfattande recension av texten, vår kritiska tolkning av den samt dess
innebörd för studien. Dessa återgivningar och tolkningar har i viss mån styrts i samband med tolkningen av
det empiriska materialet, som tillåtit oss att göra ett forskningsbidrag med syftet utöver studiens
ursprungliga syfte att bidra till en mer preciserad teori som slutprodukt. Trots att vi som författare ständigt
har försökt att bibehålla ett objektivt perspektiv är det möjligt att våra tidigare förkunskaper har kunnat leda
till förutfattade slutsatser vid tolkning av det insamlade materialet. Även detta är något som vi har försökt
att vara medvetna om för att inte påverka studiens resultat.

3.5 Datainsamling
Kvalitativa data som samlas in ska hjälpa till att förstå personer, deras aktioner, vad de motiveras av och
förklara en bredare kontext som de arbetar och lever i (Myers, 2009). Vid insamlingen av kvalitativa data
har intervjun en särskild styrka som således innebär att en forskare kan gå på djupet och få olika
uppfattningar om en företeelse eller ett fenomen från flera personer (Kvale, 2001), vilket eftertraktades i
denna studie. För att utvinna den information forskaren är ute efter anser Kvale (2001) att en intervju bör
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vara ett samtal mellan två parter samt att det är viktigt att det är forskaren som har kontroll över sin egen
intervju för att inte leda situationen i fel riktning. Vid intervjuer är det enligt Bryman (2011) viktigt att
upprätta en intervjuguide med frågor och teman som även gör det möjligt för forskaren att under intervjuns
gång ställa följdfrågor till intervjupersonen vid behov för att få ett fylligare svar, det vill säga få en ökad
förståelse av respondentens svar. Att utföra en intervju som datainsamlingsmetod är vanligt förekommande
inom den kvalitativa forskningen på grund av sin öppenhet (Kvale, 2001). Det är viktigt för att gå på djupet
hos intervjupersonerna samt ge dem utrymme att fundera och känna efter. På grund av öppenheten menar
dock Kvale (2001) att det krävs att forskaren är professionell, väl förberedd och erhåller den kunskap som
krävs, både när det gäller ämnet och intervjuformen.
Ett tillvägagångssätt för kvalitativa intervjuer är den ostrukturerade intervjun som enligt Merriam (1994) är
lämplig när forskaren ej besitter den nödvändiga kunskapen eller en bristande förförståelse för att ställa
passande frågor till en intervju. Den ostrukturerade intervjun är i grunden en väldigt explorativ metod som
tillåter forskaren att skaffa tillräckligt mycket information om en situation som kan vara till nytta vid senare
tillfällen. Därför anses den ostrukturerade intervjun vara lämplig under initiala faser av en studie. De
intervjuer som genomfördes under studiens initiala faser utfördes som ostrukturerade intervjuer för att
främst skapa en förståelse för ämnet, men även för att få den nödvändiga kunskapen som krävdes för att
föra en dialog och intervju med studiens respondenter. En annan ofta använd metod för kvalitativa
intervjuer är en semistrukturerad intervju som enligt Bryman (2011) är en intervju där forskaren följer en
intervjuguide som består av de ämnesområden som ska tas upp. Frågorna eller ämnen behöver inte komma
i någon ordning utan det räcker med att de finns i intervjuguiden. Denna typ av intervjuform passade vårt
kvalitativa förhållningssätt i studien, då den tillåtit respondenterna att med frihet uttrycka sig på det sätt
som passar dem bäst, samtidigt som det funnits en struktur i tillvägagångsättet för att vägleda respondenten
vidare under intervjun.
En annan viktig aspekt med datainsamlingen, oavsett vald intervjutyp, är enligt Patel och Davidson (2003)
betydelsen att klargöra intervjuns syfte för respondenten samt att relatera syftet med respondentens egna
mål. Det innebär att respondenten måste känna sig motiverad för att svara sanningsenligt och utförligt på
forskarens frågor. Vid de initiala kontakterna med respondenterna beskrevs därför syftet utförligt och
följdes av en klargörande dialog med de respondenter som hade frågor rörande syftet eller ämnet i sig.
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3.5.1 Sekundärempiri
För att ytterligare samla in data med syftet att besvara sina frågeställningar anser Patel och Davidson (2003)
att forskare har en rad olika tekniker till sitt förfogande. De källor som en forskare har till sitt förfogande
kan enligt Lundahl och Skärvad, (1999) delas in i två sektioner, närmare bestämt dokument och människor.
Dokument kan bestå av böcker, forskningsrapporter eller tidigare undersökningar. På grund av
kunskapsbristen inom området har vi samlat in sekundärempiri från andra snarlika ämnesområden, som i
större mån har utforskat vårt ämnesområde men i andra kontexter.

3.5.2 Urval av respondenter
Ett strategiskt urval är enligt Grönmo (2006) ett urval där respondenterna väljs ut efter systematiska
bedömningar utifrån analytiska och teoretiska syften som är mest relevanta och intressanta för studiens
syfte. Urvalet i vår studie har i stor mån varit strategiskt, men beroende på särskilda omständigheterna har
även ett snöbollsurval skett, som enligt Bryman (2011) är när forskaren blir vidarebefordrad till andra
lämpliga respondenter genom tidigare respondenter. Snöbollsurvalet som skedde var ett resultat av initiala
kontakter med de första respondenterna som sedan vidarebefordrade oss till de andra respondenterna inom
dess respektive företag.

3.5.3 Utformning för insamling av data
I studien har vi använt oss av intervjuer och sekundärempiri som verktyg för vår datainsamling. De
intervjuer vi utfört har varit semistrukturerade snarare än strukturerade. Anledningen till detta är att vi
strävat efter att nå specifika åsikter, synpunkter och erfarenheter från respondenterna på ett explorativt sätt.
Då vi eftersträvade utförliga svar från respondenterna, har frågorna haft en låg grad av strukturer men
samtidigt tillräckligt med struktur för att leda respondenten i rätt riktning och möjliggöra följdfrågor. Detta
har bidragit till att ge respondenterna möjligheter att utveckla sina svar på ett utförligt sätt som även gett
oss som intervjuare en möjlighet till följdfrågor. Vi skapade en intervjuguide med relevanta teman och
frågor som behandlats under intervjuerna och som även skickades i förväg till respondenterna. Detta gav
respondenterna en möjlighet att förbereda sig innan, vilket innebar att respondenten i större mån haft
möjligheten att utveckla sina egna tankar och ge fullständiga svar. De initiala intervjuerna i studien har varit
av en mer explorativ och ostrukturerad art eftersom vi saknat tillräcklig kunskap om ämnesområdet för att
formulera adekvata intervjufrågor, som bidrog till att vi förhöll oss främst till mer övergripande teman inom
studiens syfte och frågeställning. Den kunskap som genererades i de första intervjuerna utgjorde en
kunskapsgrund som tillät oss att revidera och justera eventuella felaktigheter eller brister inför de
nästkommande intervjuerna. Samtliga respondenter erbjöds möjligheten att vara anonyma i studien, detta
med förhoppning att få utförliga och sanningsenliga svar. Samtliga intervjuer spelades in och
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transkriberades, vilket underlättade en analys av intervjumaterialet. Transkribering av intervjuerna har
genomförts direkt efter respektive intervjutillfälle, då det är en mycket tidskrävande aktivitet samt för att
minimera risken att glömma bort viktiga icke-verbala reaktioner och uttryck från intervjuerna.

3.6 Kvalitativ analys och tolkning
En stor utmaning inom kvalitativ forskning är hanteringen och bearbetningen av insamlad data som skapas
under arbetet (Bryman, 2007). Även en mindre kvalitativ studie kan snabbt bli svårhanterlig, vilket beror
på att empiri som består av dokument och intervjuer ofta kan innehålla stora mängder information.
Denscombe (2000) anser att det som utreds och som kan medföra att data som samlas in ofta är av
varierande djup och spridning, vilket försvårar en gallring av användbar information. Ytterligare problem
vid analys av kvalitativ data är dess dynamiska tolkningsnatur som kontinuerligt, enligt Lundahl och
Skärvad (1999), måste uppdateras och justeras för redan producerat material och som kräver en stor
noggrannhet vid eventuella förändringar. Görs detta inte regelbundet kan, som Bryman (2007) benämner,
ett analytiskt avbrott ske som innebär att det producerade materialet blir inaktuellt och riskerar att negativt
påverka eventuella slutsatser. Därför är det nödvändigt att följa en specifik analysmetod som passar studien
och som studiens forskare är bekväma att arbeta med. Under studiens gång samlades stora mängder data in
primärt från intervjurespondenterna, som medförde att stora mängder information var tvunget att sorteras
och sedan reduceras. Inledningsvis transkriberades intervjuerna var för sig och sedan sorterades
informationen, som hade både djup men även en viss spridning av information som inte var användbar för
studien. Den information som inte var användbar gallrades bort vid sammanställningen av det empiriska
material samt vid dess ytterligare komprimering. Under hela studiens förlopp tillämpades en analysmetod
konsekvent som ansågs passa studiens och dess författare, för att undvika ett analytiskt avbrott.
Enligt Närvänen (1999) är det viktigt att vara medveten om bristerna i sitt datamaterial medan det
fortfarande kan kompletteras. Exempelvis när forskaren fortfarande har möjlighet att på ett naturligt sätt ta
kontakt med studiens respondenter eller möjlighet att få kontakt med andra respondenter inom samma
område. Det kan vid preliminära dataanalyser därför bli tydligt att tidigare insamlat data lyfter fram
intresseväckande frågor som kräver mer eller en annan typ av information än den befintligt insamlade
informationen som finns att tillgå. Därför kan en abduktiv datainsamling- och analysprocess upptäcka
oanade avvikelser från det ursprungliga syftet, som kan visa sig vara av intresse och möjligen vara av större
betydelse än det initiala syftet (Närvänen, 1999). Under studiens gång framkom information från
respondenterna som vi inte hade planerat ingå i studien initialt eller som vi inte tänkt på. När fler
respondenter sedermera angav liknande information som inte behandlats tidigare ansåg vi att området var
intressant nog och tog således kontakt med redan intervjuade respondenter för uppföljningsfrågor rörande
ämnet.
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En metod som anses vara passande för analys och tolkning av kvalitativt insamlad data är tematisk analys.
Enligt Bryman (2011) är en tematisk analys ett av de vanligaste angreppssätten för analys och tolkning av
kvalitativ data. En tematisk analys innebär att skapa ett index av centrala teman samt sub-teman som kan
ställas upp i en matris med olika fall och variabler. Genom noggrann läsning av insamlad data, resulterar
det i identifiering av centrala teman och sub-teman. Vid användning av tematisk analys är det enligt Bryman
(2011, sid. 655) av vikt att hålla ögonen öppna för:


Repetitioner (återkommande teman).



Lokala typologier eller kategorier (lokala uttryck som kan vara obekanta eller om de används på ett
ovanligt sätt).



Metaforer och analogier (hur respondenterna återberättar sina tankar med hjälp av metaforer eller
analogier).



Övergångar (hur olika teman förändras i utskrifter och annat material).



Likheter och skillnader (hur respondenter kan diskutera ett tema på olika sätt och om hur de kan skilja
från varandra på bestämda sätt).



Språklig koppling (genom användning av ord som kan lyfta fram kausala kopplingar i respondenternas
medvetande).



Saknade data (reflektera över saknad data, som inte finns med i respondentens svar och följa upp med
frågor).



Teorirelaterat material (samhällsvetenskapliga begrepp som utgångspunkt för teman).

För vår studie ansåg vi att en tematisk analys var passande utefter vårt abduktiva tillvägagångsätt eftersom
ämnet på förhand verkade väldigt komplext med en mängd olika teman. För att ha ett organiserat arbetssätt
och inte gå miste om eventuell information samt för att underlätta det abduktiva arbetssättet med att “gå
emellan” teori och empiri anser vi att den tematiska analysmetoden passat studien bäst. En tematisk analys
av det insamlade empiriska materialet har gjorts, som sedermera delats in i teman och sub-teman. De teman
som upptäcktes under analysen var främst och i stor mån teorirelaterat material som kunde kopplas till
studiens teoretiska referensram, men även likheter och skillnader mellan respondenterna, metaforer och
analogier, språklig koppling samt en del generella resonemang kring vissa ämnen som berördes i studien.
Den tematiska analysen har tillsammans med intervjuguiden bidragit till de rubriker som presenteras i
resultatet. Rubrikerna representerar således den tematiska indelningen som gjorts vid analysen av empirin.
Det underlättade analysen av det empiriska materialet som sedan gjordes mot de teoretiska
utgångspunkterna i referensramen.

44

3.7 Vetenskaplig kvalitet
Enligt Bryman (2011) anses validitet och reliabilitet inte vara tillräcklig anpassade för kvalitativ forskning
och föreslår bedömningskriterierna tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet består av fyra delkriterier,
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera, som var och en har en
motsvarighet inom kvantitativ forskning (Bryman, 2008, s.354-356).
Trovärdighet är innebörden av ett begrepp som lägger tonvikt på flera tänkbara sociala verkligheter. När
det finns olika beskrivningar av den sociala verkligheten, är det forskarens uppgift att avgöra hur pass
acceptabel verkligheten är från andras perspektiv. Trovärdighet kan skapas genom undersökningens
resultat, där forskningen måste säkerställa att undersökningen har utförts i enlighet med de regler som finns
samt att resultatet rapporteras till de personer som är en del av den studerade sociala verkligheten. Detta för
att bekräfta att forskaren har uppfattat verkligheten korrekt, som kan liknas vid respondentvaliderin g
(Bryman, 2011). När våra intervjuer var färdigtranskriberade skickades dem till respondenterna för
eventuell uppföljning och justering av data. När studien färdigställdes skickades den färdigställda rapporten
ut till respondenterna för granskning och validering av studiens resultat. Trovärdigheten i studien ökar även
på grund av antalet respondenter då vi intervjuat åtta personer som bidragit till att vi fångat in flera sociala
verkligheter och perspektiv inom flera företag.
Överförbarhet innebär att kvalitativ forskning och dess resultat tenderar att ha fokus på det kontextuellt
unika och meningen hos eller betydelsen av den aspekten hos den studerades sociala verklighet. Därför är
det av vikt att göra tydliga redogörelser och beskrivningar för att möjliggöra en bedömning av hur pass
överförbart resultatet är till en annan miljö. För att skapa ett överförbart resultat har vi således gjort tydliga
redogörelser och beskrivningar av samtliga respondenter och deras åsikter men även av studiens
sekundärdata. Dessa redogörelser samt beskrivningar tydliggörs exempelvis genom att återge vad som
framkommit från respondenterna under intervjuerna för att återspegla deras verklighet.
Pålitlighet är processen som innebär en säkerställning för att skapa en fullständig och tillgän gli g
redogörelse av alla faser av forskningsprocessen, problemformuleringen, val av undersökningspersoner,
fältanteckningar samt beslut rörande analysen av data. Då kan en granskning göras, som bedömer kvalitén
på de valda procedurerna och hur de tillämpats samt i vilken utsträckning de teoretiska slutsatserna är
berättigade. Studiens pålitlighet är hög då transparensen i alla val som gjorts är tydliga samt att vi beskrivit
dessa ingående genom att detaljerat återspegla varför olika val samt avgränsningar gjorts. Därför anser
författarna att studiens forskningsprocess som helhet är väl beskriven .
Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren försöker säkerställa att hen agerat i god tro
samt i strävan efter en hög objektivitet utifrån insikten att det inte går att uppnå en fullständig objektivitet.
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Det kan ses som en redogörelse där forskaren redogör att hen inte medvetet låtit personliga värderingar
eller teoretiska redogörelser påverka utförandet och slutsatserna från en undersökning. Genom att bekräfta
och tydliggöra vår förförståelse har vi skapat en medvetenhet om vår bakgrund som utifrån den valda
metodikens subjektivitet tillåtit oss att genomföra en förutsättningslös studie. Studiens insamlade teori har
använts med en reflekterande uppgift gentemot den insamlade empirin. Den teoretiska basen har inte varit
utgångspunkten från vart empirin har dömts och således anser författarna att varken personliga respektive
teoretiska redogörelser har påverkat de slutsatser som fattats.
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4. Resultat
I detta kapitel redovisas studiens primärdata. Ett sammanfattande resultat av intervjuerna presenteras
tematiskt efter områden som respondenterna har behandlat. Inledningsvis presenteras respondenterna och
delas in efter yrkesroller, som är ämnat att underlätta redovisningen av resultatet samt förbättra läsarens
förståelse för det presenterade materialet. Presentationen av resultatet har tematiserats efter
respondenternas svar tillsammans med studiens intervjuguide, som återfinns i bilaga 1.

4.1 Presentation av respondenter
Baserat på respondenternas yrkesroller har de delats in i två olika grupper: projektledare samt
projektingenjörer. Detta har gjorts för att på ett bättre sätt skapa en överblick över respondenternas åsikter
samt för att underlätta läsarens förståelse för vem som menar vad. Indelningen åskådliggörs i
nedanstående tabell.
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Respondent

Projektledare 1

Beskrivning

Projektledare 1 har arbetat som projektledare i diverse projekt sedan 1994, där de
flesta av uppdragen varit inom IT-organisationer.

Projektledare 2

Projektledare

2

arbetar

på

ett

mindre

bolag

där

hen

sköter

projektledningsutbildningar och har 20 års erfarenhet inom projektledning. Har även
erfarenhet från teknisk projektledning.

Projektledare 3

Projektledare 3 har aktivt arbetat som konsult inom operativ projektledning samt
management consulting. Projektledare 3 har arbetat med projektledning i 8-9 år och
då främst inom IT-projekt.

Projektledare 4

Projektledare 4 har 40 års erfarenhet från projektledningsbranschen och har arbetat
med projektledning och projektmodeller. Projektledare 4 har även varit aktiv i
svenskt projektform och även varit ordförande under en period.

Projektledare 5

Projektledare 5 har sitt ursprung från reklambranschen samt har 10 års erfarenhet
från

teknisk

projektledning

och

är

utbildningsansvarig

för

diverse

projektledningsutbildningar.

Projektingenjör

Projektingenjör 1 har ett års erfarenhet inom branschen och har arbetat med ett

1

utländskt IT-projekt i Indien.

Projektingenjör

Projektingenjör 2 har fem års erfarenhet inom området och är kollega med

2

projektingenjör 1 där de båda arbetar inom samma projekt, dock i olika delprojekt.

Projektingenjör

Projektingenjör 3 har 15 års erfarenhet inom branschen och har drivit ett eget

3

projektledningsföretag med 20 anställda sedan 2008.

TABELL 1. RESPONDENTERNAS INDELNING
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4.2 Projekt kontra IT-projekt
Enligt projektledare 4 är det viktigt att förstå vad ett vanligt projekt är, vilket även projektledare 3 nämner,
samt att det är viktigt att veta vad ett projekt är innan det påbörjas. Projektledare 5 anser att det viktigaste
med projekt är att få en grupp människor att fokusera på ett specifikt mål istället för att bara hålla den
generella verksamheten uppe och försöka införa förändringar löpande.
Vad som urskiljer ett IT-projekt från andra projekt enligt projektledare 3 är att det oftast är lättare att skapa
tydligare kravspecifikationer samt tydliga bilder av vilka förändringar som ska göras då de ofta är knutna
till olika system. Enligt projektledare 5 är strukturen och målet i sig väldigt likt. Projektledare 1 menar dock
att IT bidrar med förändringar då inte många vet vad begreppet IT innebär och att det ses som framtiden:
“IT-personer beskrivs komma in med terminologi och komplexa förklaringar som ingen förstår men
eftersom IT anses vara en stor del av framtiden så accepteras detta och anställda gör helt enkelt som de
blir tillsagda. Personal väntar tills det inte går att undvika införandet av ett nytt system eller liknande.
Genom att vänta in i det sista så att alla håller med om införandet av ett nytt system så förväntas problemen
inom verksamheten att lösas av sig självt.” – Projektledare 1.
En markant skillnad enligt projektledare 5 är att det finns en tydligare struktur och en större projektmognad
inom IT-organisationer. Projektledare 5 anser sammantaget att det finns en liten skillnad men att målen och
anledningen till att starta projekt i stor mån är den samma ändå.
Projektledare 2 skiljer sig från resterande projektledare och menar att det finns skillnader mellan IT-projekt
och andra projekt men där det är extra intressant när agila metoder kan appliceras och inte. Något som är
typiskt för IT-projekt är att det brukar vara billigt att ändra sig och respondenten menar att vanliga scenarion
inom IT-projekt innebär att pröva olika lösningar och fungerar de inte prövas något nytt.
Projektingenjör 2 menar att ett projekt är en temporär organisation som per definition ska ha begränsade
tidsramar, kostnadsramar och en begränsad omfattning om vad som ska göras. Projektingenjör 1 menar
dock att detta är teorin och att det skiljer sig lite från verkligheten. Den temporära organisationen uppstår
enbart för att projektet ska genomföras. IT-projekt är generellt sett väldigt stora men är oftast kortare i och
med att omvärlden förändras snabbt.
Projektingenjör 3 menar att projektarbetsformen skiljer sig från vanligt arbete där ett vanligt arbete oftast
innebär att det är mer styrt och att personer gör vad de blir tillsagda att leverera. Projekt som arbetsform
menar projektingenjör 3 är väldigt olika beroende på vad som ska göras, exempelvis kan det vara ett projekt
som ska tydliggöra ett budskap och definitionen på ett projekt är att det ska skapa någon typ av specifikt
värde.
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Skillnader mellan IT-projekt och andra projekt beskriver projektingenjör 3 som att det inte riktigt går att
förklara eller beskriva vad som ska levereras.

4.3 Vanliga problem vid implementationer
Enligt projektledare 5 krävs det en förståelse och tillräcklig kunskap för att arbeta utifrån en modell.
Problemet med detta anser projektledare 5 är den pedagogiska nivån samt hur väl den valda
projektledningsmetodiken överensstämmer med projektledarens åsikter om hur projektet bör drivas.
Enligt projektledare 5 krävs det en förståelse och tillräcklig kunskap för att arbeta utifrån en modell.
“I många fall skickas endast projektledaren på en två-dagars utbildning och lär sig om och varför en modell
ska följas, sedan är det upp till projektledaren att utbilda projektdeltagarna”. – Projektledare 5
Problemet med detta (citatets problematik) enligt projektledare 5 är att den pedagogiska nivån kan variera
hos projektledare, som kan göra det svårt att skapa ett engagemang hos de andra projektdeltagarna.
Projektledare 5 anser att det krävs en djupare utbildning hos projektledaren i sådana sammanhang samt
även för de som har koordinerade roller, men att det även krävs en utbildning i viss mån för alla oavsett
roll.
Ett av de vanligaste

problemen som projektledare 1 har uppmärksammat i sina projekt är

informationshanteringen. Det gäller att sprida information på ett lämpligt sätt och att utveckla verksamheten
som en del av vardagen och istället för ett “ett års-tänk” måste det bli ett “vardagstänk”. Ett problem vid
val av projektstyrningsmodeller är att organisationer oftast inte vet eller har en uppfattning om vad ett
projekt är då projekt- och linjeorganisation jobbar tätt ihop. Detta bidrar enligt projektledare 1 till att
förståelsen för en styrgrupp inte finns och att det blir oförståeligt om varför en styrgrupp tillsätts för enbart
ett projekt.
Vanliga problem inom IT-projekt menar projektledare 2 är att IT-projekt oftast innefattar en väldigt hög
osäkerhet. Osäkerheten kan delas in i två former där den ena är osäkerhet i termer av vad som ska göras
och vilka krav som finns samt att det är svårt att exakt veta vad som ska levereras. Den andra formen av
osäkerhet innefattar hur något ska göras då IT beskrivs som en relativt ny bransch som utvecklas snabbt,
vilket bidrar till att det inte alltid är tydligt hur problem ska lösas. Projektledare 2 har ofta sett att
projektledare inte har gillat den projektledningsmetodik som använts och således struntat i att följa den
vilket skapar problem då de i förhand bestämt sig för ett arbetssätt utan att definiera vilka problem som
finns. Projektledare 2 menar att om en projektledare inte gillar metodiken och kommer att frångå denna är
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det viktigt att det tydliggörs från början för att detta ska bli accepterat men många projektledare försöker
dölja detta vilket skapar framtida problem.
Projektledare 3 anser att ett vanligt problem inom en organisation är att det oftast finns en förespråkare som
vill genomföra en förändring men att det saknar stöd från ledningen eller från anställda.
Något som brukar fungera bättre enligt projektledare 1 är att åskådliggöra hur arbetet ska gå till samt att
identifiera processer som ska genomföras. Det viktigaste är att se till att ständiga förbättringar fungerar
samt att detta etableras i den nya organisationen, vilket kan ta lång tid. Genom att uppmärksamma
gemensamma syften samt mål kan projektet öka sin effektivitet, menar projektledare 1. Detta är något som
projektledare 3 håller med om och anser att den genomtänkta strukturen, uppbyggnaden samt utformningen
av projektstyrningsmodeller fungerar bra.
Projektledare 5 anser att det som är enkelt och går snabbt att förankra är rapporteringsmallar. Sedan finns
det ofta ett behov att förändra vissa mallarna efter eget behov med mindre justeringar alternativt efter
organisationens

behov.

Det

finns

svårigheter

med längre

mallar

med projektdirektiv

och

projektspecifikationer, som kan anses vara svåra att fylla i. Projektledare 5 anser att det stegvis måste
trappas upp i svårighetsgrad samt att kraven successivt ökar tills hela modellen är implementerad. Vidare
menar projektledare 4 att projektledare generellt sett bör tänka på att planera utförandet av
implementeringar utifrån en kännedom om organisationens mognadsgrad.
Ett problem som projektingenjör 1 och 2 belyser är att de oftast behöver arbeta med personer i projekt som
enbart arbetat i linjeorganisationer tidigare. Definitionen på projekt skiljer sig då vilket kan skapa problem.
Projektingenjör 3 menar att vanliga problem som oftast uppstår är ledarskap och personkemi. En
projektstyrningsmodell beskrivs som “stelbent” men problemet är inte projektstyrningsmodellerna utan hur
dessa genomförs. Det handlar om att anpassa arbetet för att möta kundens behov och förväntningar och då
bör en acceptans och förståelse skapas utöver vad som ska genomföras.
Något som brukar fungera bra vid implementationer av projektstyrningsmodeller och är lätt att ta till sig är
enligt projektingenjör 1 och 2 riskhantering och ekonomi. Projektingenjör 3 menar dock att det brukar bli
lättare för en kund att ta till sig ett budskap när resultat börjar bli synliga.
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4.4 Anställdas inställning vid implementering av en ny
projektstyrningsmodell
Projektledare 2 anser att hänsyn måste tas till både de positiva samt de negativa inställningarna där det
viktigaste är att skapa en förståelse varför förändringen är bra. Projektledare 3 menar att mycket handlar
om relationsbyggande mellan projektet samt intressenterna och att det med hjälp av linjeorganisationen går
att hantera negativa inställningar samt att omvandla dem till positiva inställningar. Projektledare 5 menar
att anställdas inställning till en ny projektstyrningsmodell alltid påverkar implementationen av modellen
och att människor är väldigt obenägna till förändring. Dock kan vissa organisationer eller vissa
grupperingar, som arbetar mycket med förändring överlag i ett snabbt tempo med snabb teknisk utveckling,
hantera förändringar bra överlag.
Projektledare 4 beskriver att det inte finns någon modell som ser likadan ut hos olika användare utan
modeller ser olika ut beroende på vart de är implementerade. Projektledare 4 ger ett exempel där LKAB:s
variant av PPS, LPS är anpassad efter LKABs tunga produktion i gruvan, men att PPS används i många
andra företag också, exempelvis på SBAB, och det är anpassat efter finansbranschen. Projektledare 5 menar
dock att om det finns ett specifikt syfte och ett värde med en viss process eller en mall måste personalen
anpassa sig istället och en förklaring behövs göras om varför det ger värde, även om det initialt ökar
arbetsbördan. Projektledare 5 menar vidare att det finns områden som är mer benägna att förändras och
anpassas efter organisationer än andra. Om en projektstyrningsmodell inte är anpassad till en organisation
och är för ambitiös menar projektledare 4 att det får en motsatt effekt och kan skada organisationen.
Projektledare 4 menar att det spelar mindre roll vilken projektmodell som valts och det som spelar roll är
att vara konsekvent med ett lojalt införande och att en 3-5 årsperiod planeras för införandet. Projektledare
2 menar att anpassning utefter anställdas inställning inte sker tillfälligtvis utan att det är något som bör
göras i varje projekt. Projektledare 2 anser att modeller ständigt bör anpassas för att anställda ska känna sig
delaktiga och kunna påverka det som de anser är felaktigt eller det som kan förbättras.
Projektingenjör 1 och 2 tror att människor generellt sett är positiva till förändring men om det inte är fallet
kommer implementeringen

att ta längre

tid. Inställningen

hos de anställda påverkar således

implementeringsprocessen. Projektingenjör 3 menar att det gäller att gå tillbaka i det tidigare arbetet för att
påvisa mindre saker som kan förändras till större skillnad och arbeta utifrån detta för att sedan göra en
implementering och visa att det fungerar. Projektingenjör 1 och 2 menar tvärtemot projektingenjör 3 att de
måste anpassa
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4.5 Anpassning till olika kontexter
Enligt projektledare 4 påbörjas införandeprocessen av en implementation på gräsrotsnivå inom en
organisation som anser att de behöver en modell och ”inslag av strukturfascism”. Vilket innebär mer form
än innehåll, alternativt att införa ett ramverk snarare än blanketter. Det som brister är att idéerna inte är
förankrade i ledningen vilket leder till att ledningen inte förstår hur det påverkar projektverksamheten.
Enligt projektledare 4 har projektmodeller förändrats och innehåller allt fler komponenter samt att
projektkulturen blir mer komplex från att bara vara ett planeringsinstrument. Det är då viktigt att fråga sig
hur projektmodellen anknyter till affärssituationen. Kopplingen mellan projektmodellen och affärsmodellen
är att projektet ska stödja de strategiska målen och se till att projekt verkligen leder till effekterna som ska
finnas i affärsverksamheten. Alltför ofta drivs projektmodeller på ett visst sätt vilket leder till att de inte
levererar den nytta som behövs i verksamheten, menar projektledare 4. Det som projektledare 5 däremot
lagt märke till är skillnaden på exempelvis ett IT-projekt där teammedlemmar arbetar för att nå ett specifikt
mål i form av en produkt eller tjänst. Projektledare 5 arbetade med Ericsson när de fortfarande tillverkade
plattformar för mobiltelefoner och då Sony och Ericsson officiellt båda använde PROPS med olika antal
beslutspunkter som skiljde sig från grundmodellen skedde anpassningar för respektive organisation ändå.
Det är betydligt mer engagerande, enligt projektledare 5, om detta genomförs i motsatt riktning och istället
utgår ifrån de som ska utföra arbetet än de som ska ta emot resultatet. Enligt projektledare 4 är även den
tidsmässiga aspekten exponentiellt korrelerande med gruppens storlek eller organisationens storlek som en
projektstyrningsmodell ska införas på.
Vart anpassningar sker vid implementeringen av projektstyrningsmodeller menar projektledare 2 är
komplext då det uppkommer en mängd olika följdfrågor som ger olika svar. Exempel på dessa är: Vart i
organisationen? Vart i modellen? Projektledare 2 beskriver att anpassningar kan definieras på
abstraktionsnivå som projektprogram, portfölj eller strategi. Strategi innebär att anpassningar kan göras
väldigt grundligt på enstaka tekniker som hur workshops bedrivs. Program- och portföljnivå är en nivå
högre och innebär anpassningar som handlar om vilka projekt som väljs ut samt hur dessa prioriteras.
Projektledare 2 menar att anpassningar måste göras på samtliga led samt att de måste vara kopplade till
varandra, vilket är svårt och något som många misslyckas med. Enligt projektledare 4 är det inte någon
speciell komponent som ändras utan alla komponenter. Verksamheter kan se väldigt olika ut och bland
standardmodeller finns det en stor spridning bland kunderna. Enligt projektledare 4 är det självklart att
modeller anpassas och där moment är olika och ändras för att passa branschen.
Projektledare 1 menar att mycket av anpassningar handlar om mognadsgraden i en organisation och hur
något drivs framåt. Projektingenjör 1 och 2 menar att tidsaspekten vid implementationer av nya
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projektstyrningsmodeller beror på hur erfarna och mogna företag är. I vissa branscher som exempelvis
kärnkraftbranschen finns utarbetade metoder gällande säkerhet som är viktiga samt effektiva och det finns
inga frågetecken kring arbetet. I en sådan kontext tror båda projektingenjörerna att det går snabbare med en
implementering av en projektstyrningsmodell eftersom det redan kan vara en del av deras kultur.
Projektingenjör 3 menar att IT-projekt tenderar att anpassas efter kontexten för att det är ett väldigt agilt
sätt att jobba på men när det handlar om större anläggningsprojekt blir det oftast ett mer standardiserat
arbete efter större modeller. Det gäller enligt projektingenjör 3 att se möjligheter eftersom det kan finnas
ett kontrakt med vissa projektmål som ska uppfyllas men dessa projektmål behöver automatiskt inte bli
effektmål.
Det viktigaste i anpassningen är enligt projektingenjör 1 och 2 att se till att arbetet blir utfört och inte bara
att uppgifterna är förstådda, vilket ibland innebär att de måste förenkla arbetet för att det ska ske.
Projektingenjör 3 menar att standardiseringar i projektstyrningsmodeller ständigt ska bli bättre för att
samma förståelse för hur projekt genomförs ska finnas över hela världen för att just kontextuella skillnader
ska ha en mindre påverkan på projektet. De vanligaste anpassningarna beskrivs vara anpassning av
arbetssättet efter organisationen, människorna samt organisationskulturen. Gällande olika kontexter till
branscher menar projektingenjör 1 och 2 att vissa branscher är mer konservativa än andra.

4.6 Kulturella skillnader i projekt
Enligt projektledare 1 används samma projektstyrningsmodell i ett internationellt projekt oberoende på
vilka geografiska delar som är delaktiga. Projektledare 3 är av samma åsikt som projektledare 1 och
beskriver att samma projektstyrningsmodell i samtliga fall har använts i alla delar av projektet i alla
inblandade länder. Trots att samma projektstyrningsmodell används konstant och vid alla processer menar
projektledare 3 att det ändå finns en påverkan från kulturella faktorer och projektledare 1 menar att nationell
kultur har en markant påverkan. Projektledare 1 menar att det i Sverige beskrivs som möjligt att arbeta
nedifrån och upp i en organisation medan i exempelvis Frankrike, som är mer hierarkiskt och har en större
maktdistans, då måste det först förankras i ledningen för att sedan arbeta nedåt. Danmark beskrivs även
som hierarkiskt där anställda gör precis som chefen säger men att projektstyrningsmodellen accepterades
om den kunde motiveras finansiellt. Vidare beskriver projektledare 1 att skillnader mellan Stockholm och
Paris eller Hong Kong finns på fler nivåer än jämfört med Köpenhamn. Bland annat beskriver projektledare
1 att de flesta i Sverige är anställda från stora bolag medan i Paris är de anställda oftast från mindre bolag
vilket bidrar till skillnader i synsätt på utveckling och struktur. Frankrike beskrivs även som mer hierarkiskt
än Sverige och beslut i Frankrike måste alltid dubbelkontrolleras med en chef, vilket inte är fallet i Sverige.
Projektledare 2 har arbetat med indiska konsulter och menar att kulturen då har skiljt sig i projektarbeten.
De största skillnaderna beskrivs finnas i hierarki och hur detta uppfattas. Projektstyrningsmodeller i sig
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behandlar inte kulturella skillnader och processer som hanterar kommunikation samt intressehantering får
olika betydelse trots att samma modell används. Projektledare 5 anser även att om samma
projektstyrningsmodell används överallt kan olika personer inom samma företag, på samma kontor, med
samma nationalitet och kulturell bakgrund tolka direktiv samt beskrivningar på projektmodeller olika.
Projektledare 2 menar vidare att olika moment inom projektstyrningsmodeller värdesätts olika på grund av
kulturella skillnader. Enligt projektledare 5 går användandet mot internationella projektmodeller som i sin
användning ser olika ut i olika branscher och länder. Enligt projektledare 5 finns det även stora skillnader i
hur någon uttrycker sig och är van vid att svara på frågor.
Angående huruvida kulturskillnader existerar i multinationella IT-projekt eller inte menar samtliga
projektledare att de stött på kulturella skillnader vid multinationella IT-projekt. . I Danmark beskriver
projektledare 1 exempelvis att synen på Sverige är att det är långsiktigt företagande som vill bygga imperier.
I Danmark delas inte samma synsätt utan det är mer snabba affärer som gäller. Lönsamheten på arbetet som
utförs just nu är viktigast och morgondagens affärer får ingen uppmärksamhet. Motivationen i Danmark
beskrivs därför av projektledare 1 vara, bättre kassaflöde eller bättre resultaträkning och inte långsiktigt och
hållbart företagande som i Sverige. Projektledare 3 menar att kulturella skillnader existerar men att det är
viktigare att från gång till gång själv undersöka vilka de kulturella skillnaderna är, hur de påverkar projektet
samt hur de hanteras snarare än att utgå ifrån generella slutsatser gjorda av någon annan. Likt projektledare
3 menar projektledare 5 att det går att “mappa in” kulturella skillnader i arbetssättet men att det i stor mån
är viktigt att läsa av individerna som ska göra arbetet då det skiljer sig väldigt mycket inom en kultur också.
Dock menar projektledare 5 att det finns fördelar med att ha generella insikter om olika länder samt dess
kultur och normer. Projektledare 4 menar att kultur kan liknas vid hur managementkulturen skiljer sig
mellan olika länder på samma sätt som det skiljer sig mellan projektledningen. Enligt projektledare 4 har
det att göra med hur management fungerar olika i olika länder samt hur ledningskulturer och beteende ser
olika ut länder emellan.
Enligt projektledare 4 existerar det tydliga skillnader mellan olika länder samt hur de använder
projektstyrningsmodeller. Projektledare 4 menar att kultur kan liknas till hur managementkulturen skiljer
sig mellan olika länder, på samma sätt som det skiljer sig mellan projektledningen. I vissa kulturer som
exempelvis USA menar projektledare 4 att det är annorlunda. Där finns en stark projektmodell som är
knuten till relationer med entreprenörer där projektledare ofta har mycket makt och ligger nära affärerna
och tjänar pengar på att driva projekten.
“Modellen måste användas på ett sätt som passar in med kulturen så att modellen inte levererar ett
kulturellt beteende som inte är acceptabelt i det landet”. – Projektledare 4.
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Projektledare 4 menar att ett lands byråkratiska processer påverkar projektledning och förändras inte med
enkelhet, som ”sitter i generna på befolkningen på ett sätt”. Projektledare 4 exemplifierar den makthierarki
som finns i Tyskland och att den skiljer sig gentemot Sverige samt den annorlunda användningen av
PRINCE2 mellan Storbritannien och Sverige, som påvisar att modeller påverkas och hur de används.
Projektledare 2 håller med projektledare 4 och menar att olika metoder fungerar olika bra beroende på vart
de implementeras. Projektledare 3 menar att projektstyrningsmodeller anpassas efter kultur och vart
modeller implementeras och detta utförs efter att en förståelse har skapats för vad som är prioriterat och
vad som inte är prioriterat inom den specifika kulturen. Metodiken i sig tror inte projektledare 3 anpassas
efter en kultur men däremot anpassas verktygen och tillvägagångssätten som används. Projektledare 3
menar vidare att projektstyrningsmodeller inte anpassas efter någon specifik grupp eller en specifik kultur
utan att det är sammansättningen av intressenter som en modell måste anpassas till. Däremot finns det vissa
delar inom projektstyrningsmodeller som är lättare eller svårare att anpassa efter olika kulturer.
Projektledare 3 menar vidare att det är de små kulturskillnaderna som har störst påverkan vid
implementeringen av projektstyrningsmodeller.
Kulturskillnader mellan två olika avdelningar inom ett större företag däremot är inte lika tydliga och många
känner inte ens till dem, vilket gör att de blir svårare att anpassa sig efter och således kan de påverka
implementationen i större grad menar projektledare 3. Projektledare 2 håller med om att organisationsku lt ur
påverkar implementeringen av nya projektstyrningsmodeller och menar att om kulturen kan kartläggas är
det även enklare att genomföra förändringsarbetet.
Kultur beskrivs dock av projektledare 2 vara en faktor som kan påverka arbetssättet väsentligt då processer
som rapportering eller delegering är djupt rotade och inte går att ändra på. Enligt projektledare 4 fungerar
implementationer av projektstyrningsmodeller bättre i företag där organisationskulturen består av öppna
sinnen gentemot förändringsprocesser samt genomför förändringar stegvis och inte försöker göra allt på en
gång
Projektingenjör 3 menar att kultur skiljer sig väldigt mycket beroende på landet där ett projektarbete
genomförs och en nyckelfaktor till framgång är att det finns en projektledare som kan hantera och förstå
beteenden i sin grupp och lyckas sammansvetsa gruppen. Projektingenjör 3 menar att kultur kan vara en
mängd olika saker som exempelvis attityder eller skiljaktigheter i två olika länder som möts. Trots
kulturskillnader menar projektingenjör 3 att samma projektstyrningsmodeller används i olika länder men
att användandet av modellen kan skilja sig mellan olika projektledare beroende på vad de anser gör mest
skillnad. Justeringar och anpassningar måste således göras innan en projektstyrningsmodell kan användas
eftersom människor som faktorer även är svåra att hantera och anpassningen måste till stor del göras efter
dem. Projektingenjör 3 menar att kulturen är viktig i ett projekt främst genom att dela en gemensam kultur
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i gruppen om att sträva framåt. Organisationskultur beskrivs således som en viktig faktor där exempelvis
arbetsmiljön är essentiell för framgången. Om det existerar en negativ organisationskultur menar
projektingenjör 3 att det har effekter på projektstyrningsmodellen då varje process blir svår att genomdriva.
Vidare menar projektingenjören att kultur kan ha många olika betydelser som exempelvis attityder eller
skiljaktigheter i två olika länder som möts.
Huruvida anpassningar i projektstyrningsmodeller sker vid internationella projekt beskriver projektingenjör
1 och 2 att i deras nuvarande projekt har den Indiska avdelningen varit tvungen att anpassa sig till svenska
villkor. De utbildades även i varandras kulturer för att minska missförstånd. Projektingenjör 1 och 2 menar
att en stor skillnad mellan Indien och Sverige är att de i Indien är väldigt hierarkiska och de följer chefens
ord slaviskt, även om det kanske inte är bra. Om en anställd i Indien har idéer till förbättringar håller den
personen sina idéer för sig själv då den annars kan bli utsatt för bestraffningar, vilket projektingenjör 1 och
2 ansåg vara en stor kulturskillnad.

4.7 Framgångsfaktorer
Samtliga projektledare har olika syn på vilka de bästa framgångsfaktorerna är vid implementeringar av nya
projektstyrningsmodeller och projektledare 1 menar även att det finns olika framgångsfaktorer beroende på
land. Projektledare 4 och 5 menar att en framgångsfaktor är organisationens mognadsgrad och att en
projektmodell måste anpassas specifikt efter organisationen eftersom det är organisationen som gör
investeringen samt väljer en modell som är lagom för just dem. Projektledare 2 menar att en viktig
framgångsfaktor är att få med sig ledare i den nya organisationen på sin sida. Det gäller även att hitta en
balans mellan struktur samt flexibilitet menar projektledare 2 då syftet med en projektstyrningsmodell är
att säkerställa ledningens kontroll.
En framgångsfaktor som två av projektledarna båda nämner är en organisations mognadsgrad. Enligt
projektledare 5 behöver en organisation vara anpassningsbenägen om organisationen ska nå en högre
processmognad. Det innefattar att organisationen ständigt arbetar med förbättringar, vilket innebär
processförändringar och jobb i processernas alla steg. Enligt projektledare 5 måste processer och modeller
anpassas efter en organisation, delvis efter arbetssättet men även efter syfte, mål och verktyg. Enligt
projektledare 5 är en viktig framgångsfaktor, som många missar, att titta på organisationens språkkunskaper
då bristande språkkompetenser mellan internationella företag kan ge negativa konsekvenser, då
kommunikationen mellan olika parter begränsas. Projektledare 5 exemplifierar det genom ett tidigare
projekt mellan ett franskt och ett svenskt företag som sammanslogs, där koncernspråket byttes till engelska
och det antogs att alla kunde ta till sig avancerad information på engelska.
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“Mycket av tiden spenderades på att bara förstå innehållet i modellerna och vad som menades med dess
olika moment och beståndsdelar.”. - Projektledare 5.
Vid införande av en projektmodell med höga ambitioner krävs i ett uppföljningsskede en bra synkronisering
med vidarerapporteringssystem samt ett uppföljningssystem som stödjs, menar projektledare 4.
En viktig framgångsfaktor är enligt projektingenjör 1 och 2 att företag som anlitar konsulter måste vara
mottagbara för nya idéer samt verkligen vilja ha hjälp. “Budbäraren” är således en betydelsefull
framgångsfaktor då kommunikationen är väldigt viktig och det krävs goda ledaregenskaper för att driva
igenom att en projektstyrningsmodell bör implementeras. Projektingenjör 3 nämner att de oftast arbetar
med framgångsfaktorer inom specifika områden då det inte alltid är projektledare som kan styra hela projekt
utan att projektledare stundom måste arbeta på specifika delar. Det är en viktig faktor för att lyckas då det
gäller att urskilja tydliga signaler och sedan agera utefter dessa signaler.

4.8 Sammanfattande omdömen
För att underlätta förståelsen av resultaten kommer en sammanfattning angående nationell kultur,
organisationskultur samt branschspecifika faktorer att sammanställas. Även en tabell har skapats för att visa
de olika projektledarnas samt projektingenjörernas åsikter och ställningstaganden. Tabellen åskådliggör
åsikter om vilka kulturella faktorer som påverkar implementationen av projektstyrningsmodeller.
Projektledare 1 menar att nationell- och organisatorisk kultur inte har någon påverkan på själva
projektstyrningsmodellen men att dessa faktorer påverkar implementeringen av den. Projektledaren
beskriver att det gäller att välja delar av en modell som kan tänkas passa eller inte passa till organisationen.
När det gäller nationell kultur menar projektledare 1 att vissa delar av en projektstyrningsmodell kan
förstärkas och andra delar kan försvagas. I exemplet med dansk projektledning var den finansiella
styrningen viktig och då bör detta förstärkas. I Sverige är det andra aspekter som istället får förstärkas och
således påverkar nationell kultur.
Projektledare 2 menar att branschspecifika faktorer påverkar projektstyrningsmodeller angående hur arbetet
efter milstolpar ser ut samt hur agilt arbetet kan utföras. Branschen påverkar även projektstyrningsmode ller
då kunskapen inom olika branscher skiljer sig åt vilket innebär att det inte alltid är klart om vad som ska
göras om nya situationer uppstår, men som i en annan bransch sker på daglig basis. Detta kan göra att det
blir dyrt att exempelvis byta system menar projektledare 2. Gällande kulturella aspekter tror projektledare
2 att de har viss påverkan på projektstyrningsmodeller och menar att ställning behöver tas till kulturen innan
en projektstyrningsmodell implementeras för att den ska anpassas till kulturen på ett bra sätt. Företagskultur
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eller organisationskultur är i detta sammanhang en större och viktigare faktor än nationell kultur, enligt
projektledare 2.
Projektledare

3 menar att nationell-

samt organisationskultur

i stor utsträckning

påverkar

projektstyrningsmodeller. Projektledaren nämner även att branscher eller samlingar av företag skiljer sig åt
och att projektstyrningsmodeller måste anpassas efter detta. Det kan handla om i hur hög utsträckning
företag i vissa branscher tar till sig projektmetodik, vilket kan bero på flera faktorer som lagar och regelverk
eller om företaget är verksamt i en tillverkningsindustri. Det gäller att se hur situationen ser ut i dagsläget
samt att skapa anpassningar efter hur det ser ut menar projektledare 3 avslutningsvis.
Även projektledare 4 beskriver kort att både branschspecifika faktorer samt nationell kultur påverkar
projektstyrning. Angående organisationskultur menar projektledare 4 att det handlar om att modeller ska
vara flexibla och att de kan användas oberoende av kultur och att det går att anpassa och föra in i en viss
ordning. Återigen menar projektledare 4 att större modeller som finns i olika länder, i väldigt olika
branscher och med olika hög mognadsgrad används väldigt olikt i olika företag.
Projektledare 5 anser att modeller påverkas i verkligheten men ur ett teoretiskt perspektiv borde inte
branschspecifika faktorer påverka projektstyrningsmodeller. Projektledare 5 anser även att kulturella
skillnader påverkar en modell och att nationell kultur kan påverka delvis. Det kan vara lika stora kulturella
skillnader mellan två bolag i samma stad som det är likheter mellan två bolag i samma koncern på olika
världsdelar upplever projektledare 5. Kulturella skillnader har en inverkan på tolkning och applicering av
specifika processer eller modeller. Projektledare 5 anser att organisationskultur har större påverkan än
nationell kultur.
Projektingenjör 1 och 2 menar att det finns kulturella skillnader som påverkar ett projektarbete och där de
landspecifika skillnaderna har störst påverkan. Förståelsen för sina medarbetare beskrivs som en viktig del
av arbetet och även om samma projektstyrningsmodell används är det ändå människorna på “marknivå”
som utför arbetet och således måste arbetet anpassas efter dessa människor. Projektingenjör 1 och 2, som
arbetar inom samma projekt men i olika avdelningar, menar även att organisationskultur har stor påverkan
då de beskriver att de använder projektstyrningsmodellen olika. Mycket beror på vilken projektledare som
har ansvar för ett visst område. Gällande

vilka faktorer som har störst påverkan på en

projektstyrningsmodell

3 att nationell

menar projektingenjör

kultur innebär

störst skillnader.

Organisationskulturen kan dock ha störst påverkan beroende på om den är positiv eller negativ och hur väl
den passar ihop med projektstyrningsmodellen. Är den negativ har den större påverkan än om den är bra.
Branschfaktorer ses inte som en stor faktor som påverkar projektstyrningsmodellen utöver att branscher
ibland är bakåtsträvande och gärna håller sig till koncept som fungerat historiskt sett.
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Person

Nationell kultur

Organisationskultur

Branschspecifika faktorer

Projektledare 1

Påverkar

Påverkar

-

Projektledare 2

Viss Påverkan

Påverkar

Påverkar

Projektledare 3

Påverkar

Påverkar

Påverkar

Projektledare 4

Påverkar

Påverkar

Påverkar

Projektledare 5

Påverkar

Påverkar

Påverkar

Projektingenjör 1

Påverkar

Påverkar

-

Projektingenjör 2

Påverkar

Påverkar

-

Projektingenjör 3

Påverkar

Påverkar

Påverkar inte

TABELL 2. SAMMANFATTANDE OMDÖMEN.
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5. Analys och diskussion
I analysen har teorin gällande överföringar, konvergens och divergens i kombination med
projektstyrningsmodeller med Sverige som den utblickande kontexten där grundkoncepten från
projektstyrningsmodeller ställs mot den empiri som samlats in från intervjuerna.

5.1 Projekt kontra IT-projekt
Temporära organisationer eller projekt beskrivs av PMBOK (2004) som att det finns en tydlig beställare,
uppdraget bör omfatta och hantera kompetens som beställaren i dagsläget inte innehar, det ska vara mätbart
samt att arbetet inte omfattar normal verksamhet och kräver resurser under en speciell tidsram. Denna
definition av ett projekt eller temporär organisation kan ses som en standarddefinition, som även får medhåll
av studiens respondenter som vidhåller att en bestämd tidsram, förhållandet till en budget samt aspekten att
specificera och realisera något unikt som ska implementeras.
Samtliga respondenter vidhåller att det finns skillnader mellan ett standardprojekt och ett IT -projekt och
nämner att det finns många likheter, men respondenterna belyser likt Li (2014), Fuller et al. (2008), Görling
(2009) och Chemuturi (2013) att skillnaderna är de tekniska aspekterna som en unik faktor som både
påverkar planering och risk i ett projekt som till följd av den tekniska komplexiteten. Vidare kan aspekterna
med IT-projekt som respondenterna belyser liknas vid den typ av IT-projekt som Löfberg (2006) nämner
som den andra typen av IT-projekt och som i stor mån påverkar den dagliga verksamheten. Ett exempel är
införandet av ett nytt system, som kan generaliseras till mer mjukvarurelaterade projekt. Projektledare 2
nämner att något som är typiskt för IT-projekt, i synnerhet agilt ledda projekt, är att det finns en
förändringsmöjlighet inom IT-projekt som gör att det, vilket även Sydow et al., (2004) påpekar, är mindre
kostsamt att göra ändringar. Även Fuller et al. (2008) nämner IT-projekts stora förändringsbarhet på grund
av tekniken. Projektingenjör 2 är beredd att hålla med om detta och menar att IT -projekt och temporära
organisationer är tillfälliga och således mer förändringsbenägna än andra projekt och organisationer, vilket
stärks av Tonnquist (2006). Vidare anser Morris (1996) att det ställs höga krav på definitioner, främst på
dess extrema detaljnivå samt försiktigt formulerande, som liknas vid det som projektledare 1 nämner om
problematiken med den komplexa terminologin som används.
Projektingenjör 3 nämner även att det finns en otydlighet med IT-projekt i förhållande till andra typer av
projekt som denne varit involverad i som ytterligare belyser den osäkerhetsaspekt som Görling (2009)
nämner. Dock finns en motsättning där projektledare 3 menar att det finns en tydlighet i arbetet med
kravspecifikationer som ger tydliga bilder av vilka förändringar ska genomföras.
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Dock nämns ej några skillnader av respondenterna som stärker Fuller et al. (2008) som anser att ett ITprojekt och andra projekttyper kan anta många former. Istället anses vedertagna projektstyrningsmode ller
vara en gemensam nämnare bland alla typer av projekt. Med de unika aspekterna från IT-projekt menar
Fuller et al. (2008) att samma typer av projektstyrningsmodeller används till olika typer av projekt, dock
går det att ifrågasätta om de används på olika sätt i olika typer av projekt. Projektingenjör 2 styrker detta
och nämner att projektstyrningsmodeller används olika i olika kontexter. Med den, som nämnt i den
teoretiska referensramen, tekniska komplexiteten som skilda planeringar, bedömningar av risker samt
förändringsmöjligheter i kombination med studiens primärdata från intervjuerna ges indikationer om att
projektstyrningsmodeller torde påverkas av vilken typ av projekt som ska genomföras och att det i sin tur
påverkar hur kommunikationen samt rapporteringen sker inom ett projekt. Det skulle följaktligen påverka
den projektstyrningsmodell som används och är något som med stor sannolikhet tas i beaktning vid dess
användning. Li (2004) beskriver att vid projektstyrning i IT-projekt måste det finnas en stor kunskap samt
förståelse gällande teknologi, då ett IT-projekt måste interagera med många olika typer av teknologi
samtidigt för att bli framgångsrikt. Det visar att det krävs en teknisk förståelse för just styrning av IT projekt. Vidare menar projektledare 5 att i ett sådant sammanhang finns det en skillnad i att det är en
tydligare struktur och en större projektmognad inom IT-organisationer, för att en stor del av verksamheten
sker i projektform. Det medför att styrning av IT-projekt underlättas för organisationer som har en vana att
bedriva sin verksamhet i projektform, som många IT-organisationer gör enligt projektledare 5.
Projektmognad hos organisationer analyseras djupare i “5.5 Framgångsfaktorer”.

5.2 Vanliga problem vid implementationer
Tonnquist (2010) anser att en förutsättning för att en projektmodell ska fungera i praktiken är att modellens
metoder och synsätt bör vara etablerade, vilket kräver intern marknadsföring och utbildning av
styrmodellen innan användning. Projektledare 5 hävdar att det krävs förståelse och kunskap för att arbeta
efter en modell, som nämner att i många fall skickas endast projektledaren på utbildning, som sedan själv
ska vidareutbilda resten av projektdeltagarna eller organisationen. Både Tonnquist (2010) och projektledare
1, 2, och 5 anser att det krävs förståelse och kunskap för att hantera en projektstyrningsmodell korrekt samt
hur utbildningsnivå och hur bristen på utbildning inom en organisation kan påverka själva användandet av
modellen. Då hänger framgången av förankringen av en projektstyrningsmodell på projektledarens
pedagogiska nivå, som kan försvåra förankring av modellen. Projektledare 2 samt 5 hävdar att många har
en egen uppfattning om hur en modell bäst ska fungera, vilket enligt Tonnquist (2010) kan tolkas som
konsekvenserna av en misslyckad förankring av en modell, när det inte finns en konsensus över hur
modellen bäst används. Det yttersta ansvaret finns hos verksamhetens ledning som bör se till att
organisationens utvalda projektmodell används i verksamhetens projekt samt att den används på rätt sätt
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(Tonnquist, 2010). Dessvärre är det enligt Tonnquist (2010) ofta hänt att projektstyrningsmodeller och
styrmodeller inte alltid används för avsett syfte, trots goda ambitioner. Det styrks av projektledare 2 som
nämner att många projektledare avviker från modellen som kan skapa framtida problem om det inte
tydliggörs. Vidare uppmärksammar projektledare 1 det som Tonnquist (2010) nämner om att orsaken till
en misslyckad förankring, som kan vara att ledningen misslyckats med att kommunicera ut information och
förklara projektstyrningsmodellens syfte och tillämpning. Projektledare 1 menar även likt Lindfors (2003)
att om syfte och gemensamma mål i ett projekt inte uppmärksammas riskerar effektiviteten att försämras.
Detta går både för och emot vad Engvall, Kling & Werr (2005) beskriver då författarna menar att
projektstyrningsmodeller

bidrar

till

ökad

kommunikation

och

struktur

samtidigt

som

projektstyrningsmodeller inte ska följas ordagrant. Projektledare 2 beskriver, överensstämmande med
Engvall, Kling & Werr (2005) att projektledare avviker från att maniskt följa projektstyrningsmodeller men
att det tvärtemot vad Engvall, Kling & Werr (2005) menar kan skapa försämrad kommunikation och således
försämrade resultat. Det visar att projektstyrningsmodellens framgång även är beroende på hur
informationshanteringen och dess spridning inom organisationen sker.
Tonnquist (2010) anser att det bästa är att välja en enkel projektstyrningsmodell, som tillåter påbyggnad i
efterhand för eventuella förändringar eller utveckling. Tonnquist (2010) får medhåll från projektledare 5
som anser en projektstyrningsmodell stegvis måste trappas upp i svårighetsgrad och öka kraven tills hela
modellen är implementerade. Ett enklare införande som tillfredsställer de behov som inte uppfylls idag, där
den införda projektstyrningsmodellen kan tillfredsställa dessa behov med enkelhet utan komplikationer.
Möjligheterna till vidareutveckling eller förändring av en enkelt införd projektstyrningsmodell som
Tonnquist (2010) nämner hindras av, som projektingenjör 3 belyser, att projektstyrningsmodeller ofta kan
beskrivas i sin helhet som ”stelbenta” och där det handlar om att anpassa modellen efter kundens nivå för
att skapa acceptans och förståelse. Wenell (2001) anser att en förutsättning för ett lyckat införande är att
göra anpassningar och specialtillämpningar. Flertalet av respondenterna instämmer med Wenell (2001) och
menar att det krävs anpassningar för få projektstyrningsmodellen accepterad av de anställda och att
anpassningar är ett sätt att få en projektstyrningsmodell att bli, som projektledare 2 nämner, deras egen
modell som är anpassad efter deras villkor. Främst då de anställda kan känna sig delaktiga och påverka
något som de anser är felaktigt eller som kan förbättras, som i förlängning kan skapa en positiv inställnin g
till förändringen. Projektledare 5 menar att anställdas inställning till en ny projektstyrningsmodell alltid
påverkar implementationen av den och att människor är väldigt obenägna till förändring. Vidare menar
projektledare 5 att de som arbetar mycket med förändring har en vana för löpande förändringar, vilket gör
dem mer mottagliga för en ny projektstyrningsmodell och således mer positivt inställda till förändringen.
Dock anser projektledare 5 att det först och främst är viktigt att se om projektstyrningsmodellens processer
och mallar behöver ändras efter organisationens behov.
63

Sammantaget kan det sägas att de teoretiska utgångspunkterna stämmer överens med respondenterna ur ett
övergripande perspektiv. Det finns en samstämmighet om att det i stor mån krävs anpassningar av
projektstyrningsmodellen efter organisationens och de anställdas behov, för att ändra eller skapa en positiv
inställning till förändring av modell. Emellertid finns det situationer där organisationen måste anpassa sig
efter modellens strukturer, processer eller mallar, oavsett inställning. Där det är beroende på hur
organisationen tidigare drivit sin projektverksamhet eller om det aldrig tidigare funnits någon
projektverksamhet.

5.3 Kontext
Enligt projektledare 4 är det självklart att modeller anpassas för att passa branschen, ett exempel som nämns
är LKAB:s variant av PPS, som är anpassad efter LKABs tunga produktion i gruvan men att PPS på SBAB
är anpassat efter finansbranschen. Projektledare 5 är av en annan åsikt och menar att det finns områden som
är mer benägna att förändras och anpassas efter organisationer än andra. Projektingenjör 1 och 2 menar
även att i vissa branscher finns det utarbetade metoder, där vissa branscher är mer konservativa än andra.
Det respondenterna berör kan liknas vid det Røvik (2000) kallar för fältgiltiga översättningar som besvarar
var och vem som utför en viss typ av översättning samt att det påverkar hur konceptet översätts, formas och
följaktligen jämförs med. Vad projektingenjör 1 och 2 menar kan även liknas vid det Hwang & Suarez
(2005) samt Powell et al. (2005) menar där många aktörer och intressen påverkar översättningen av en
projektstyrningsmodell.
Projektledare 4 beskriver vidare att det inte finns någon modell som ser likadan ut hos olika användare,
modeller ser olika ut beroende på vart de är implementerade. Det styrker vidare det översättning beskrivs
som, den process där ett koncept förflyttas kontextuellt och sedan modifieras och där resultatet efter
implementering är anpassat efter lokala, sociala och institutionella kontexter (Czarniawska och Sevón,
2005). Även Røvik (2008) nämner att projektstyrningsmodeller kan översättas på en rationell eller
strategisk grund där kompatibla delar eller redan rutinmässiga processer kan behållas. Detta motsäger sig
samtidigt det som Webber (1969) menar att teknologi används på samma sätt oavsett plats.
Projektledare 4 nämner att projektstyrningsmodeller under åren har förändrats och att fler komponenter
tillkommit, samtidigt som projektkulturer har blivit mer komplexa och gått ifrån att bara vara ett
planeringsinstrument. Vidare understryker projektledare 4 att modellerna i större grad måste kongruera med
verksamhetens affärsmodell som kan anknyta till specifika affärssituationer. Dessutom måste modellerna
befrämja verksamhetens strategiska mål samt levererar uppsatta effektmål inom projekt vilket
överensstämmer med Alderman & Ivory (2011). Denna utveckling som sker med projektstyrningsmode ller
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stämmer väl överens med det som Binder (2007) och Clark (1972) menar, att det är viktigt att organisationen
och dess styrmodell anpassas till varandra, där det med stor sannolikhet sker en större anpassning av
modellen än själva organisationen. Detta i sin tur innebär att det förekommer element av divergens som
konvergens i just den anpassningsprocessen, vilket även Fliegel et al. (1979) beskriver då individer, företag
och modeller måste anpassas till varandra. Wallström & Wannebo (2005) menar att projekt är unika och att
inte går att planera ifrån en standardiserad mall. Främst på grund av att det sker en kontinuerlig förbättring
av modellernas metodik som då ger möjlighet till att ta lärdomar från tidigare genomförda projekt (Kotnour,
1999). Detta stämmer även överens med vad Spendolini (1992) menar, där projektstyrningsmode ller
utvecklas och förbättras över tid. Christensen & Kreiner (1997) menar likt Kotnour (1999) att projekt måste
innehålla ett element av flexibilitet gentemot omvärlden och olika kontexter för att bemöta förändringar.
Enligt respondenterna påverkas projektstyrningsmodeller och anpassas till olika kontexter, det kan då
argumenteras för att de divergerande modellerna resulterar i en sorts ”best practice” för just den enskilda
kontexten. Det innebär, likt det Form (1979) menar, att det som kallas för ”best practice” i just den
kontexten blir ett koncept som inte längre divergeras och således blir ett koncept som återanvänds i liknande
kontexter, där andra sociala och kulturella konstellationer måste ändras till det som konceptet efterfrågar.
Detta kan bero på det Schuler et al. (1993), Smith & Meiksins (1995) samt Sheridan (1995) menar då den
internationella konkurrensen leder till att framgångsrika och effektiva modeller anammas av andra företag.
Det skulle i ett sådant fall leda till en ökad homogenitet och följaktligen närma sig till att bli ett konvergerat
koncept, som enligt Vecchi & Brennan (2009) anammas på grund av transparens och dagens
informationsspridning.

Beroende på länders olika nivåer gällande organisatoriska

samt tekniska

förutsättningar menar Lincoln & Kalleberg (1990) samt Kerr et al. (1960) att liknande strukturer kommer
att utvecklas och att länder blir mer homogena.
Att göra anpassningar till olika kontexter anses nödvändig enligt de teorier som studien behandlar kring
divergens och Van der Stede (2003), Chiang & Birth (2007) samt Binder (2007) menar att
projektstyrningsmodeller bör anpassas efter kontexter, vilket följaktligen resulterar i en form av
översättning som oftast sker i implementeringsfasen, men även i senare skeden. Projektledare 5
exemplifierade hur projektstyrningsmodellen PROPS används i Ericsson, Sony och senare Sony-Ericsson
och hur modellen i sin konceptuella grund var implementerad i organisationerna, men att olika avdelningar
hade sin egen tolkning av modellen och använde samma beslutspunkter till olika ändamål. Det kan ses som
att projektstyrningsmodellen har resulterat i olika lokala versioner från det ursprungliga konceptet till de
olika avdelningarna för att passa de lokala omständigheterna som råder just där (Hedmo et al, 2005; Sevón,
1996). Det kan vidare ses som en heterogenereringsprocess där ett visst koncept anpassas samtidigt som
det sker en acklimatisering till de lokala förutsättningarna inom organisationen. som gör att konceptets
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grund inte längre kan anses vara identiskt med det ursprungliga konceptet (Czarniawska och Sevón, 2005).
Projektstyrningsmodeller anpassas därför efter rådande kontext och kan därmed sägas att de divergerar för
att öka mottagligheten till den specifika kontexten. Just dessa tankegångar överensstämmer med vad Pizam
et al. (1997), Van der Stede (2003) samt Edwards (2000) beskriver där olika kontexter, som branscher eller
organisationer, har stor betydelse för mottagligheten av projektstyrningsmodeller där likheterna mellan
kontext samt projektstyrningsmodell bestämmer hur lyckad en implementering är. Detta överensstämmer
med vad Hellström (2007) samt Walker (2015) menar där projektstyrningsmodeller samt organisationer bör
anpassas efter varandra.

5.4 Internationella projekt - kulturella skillnader
Av Hofstedes (2001) fem kulturdimensioner har två av dessa uppmärksammats av respondenter i denna
studie där projektledare 1 berättat om skillnader i långsiktig inriktning mellan Sverige och Danmark. En
tydlig kulturskillnad mellan länderna var att Sverige har ett mer långsiktigt synsätt medan Danmarks kultur
är mer kortsiktig. Detta får stora konsekvenser på projekt samt projektstyrning eftersom målen är olika. I
och med att målen är olika används samma projektstyrningsmodeller olika och projektledare 2 beskrev att
olika moment i en projektstyrningsmodell värderas olika beroende på kultur. Detta stämmer överens med
vad Kedia & Bhagat (1988) samt Bigoness & Blakely (1996) menar då överförbarheten av en
projektstyrningsmodell starkt påverkas av hur kompatibla de inblandade ländernas kultur är med varandra.
Det kan således antas att exempelvis en planeringsfas i Sverige är mer långtgående och detaljerad än i
Danmark eftersom projekten och synsättet på projekt är längre, vilket får konsekvenser på hur en
projektstyrningsmodell används även om det är samma behandlade modell. Detta styrks även av Jansen et
al. (2009) där studien påpekar hur olika kulturer har olika preferenser och använder sig av
projektstyrningsmodeller på olika sätt.
Den andra kulturdimensionen

som flera av projektledarna samt projektingenjörerna

nämnt är

maktdistansen. Projektledare har nämnt maktdistans mellan Sverige, Danmark, Frankrike och Hong Kong,
projektledare 2 har nämnt skillnader mellan Sverige och Indien, projektledare 4 har nämnt skillnader mellan
Sverige, USA och Tyskland och projektingenjör 1 och 2 nämnde skillnader mellan Sverige och Indien. En
gemensam faktor för alla dessa exempel var att Sverige beskrevs ha en låg grad av maktdistans jämfört med
samtliga ovan nämnda länder, vilket även påverkar projektstyrning samt projektstyrningsmodeller.
Projektledare 1 beskrev att problematiken med att implementera en projektstyrningsmodell och få en accept
för den påverkas mycket av nationell kultur. Vi kan således se både för- och nackdelar med olika grader av
maktdistans och hur detta påverkar implementeringen. Som Hofstede (2001) beskriver innebär en låg grad
av maktdistans att fördelningen av makt är jämn och att hierarkier inte direkt har någon påverkan. En fördel
i Sverige, som även projektledare 1 beskriver, är att initiativ till en ny modell kan komma nedifrån i en
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organisation och det är således de som gör det faktiska arbetet som bestämmer över sitt eget arbetssätt.
Detta anser vi vara positivt då vi tror att de som använder sig av en projektstyrningsmodell är de som ser
vart förbättringspotential finns. En nackdel är dock att många viljor ska komma fram och en beslutsprocess
kan således ta väldigt lång tid. I länder med mer maktdistans, som exempelvis tidigare nämnda, är det
ledningen som måste ta initiativ till att förankra en modell, vilket kan innebära att de anställda inte förstår
varför ett arbetssätt ska förändras. En fördel är dock att det går snabbt då ett hierarkiskt synsätt bidrar till
att anställda får acceptera en förändrad situation utan att försöka påverka den. Dessa argument styrks även
av projektledare 4 som beskrev att användningen av samma projektstyrningsmodell, PRINCE 2, i Sverige
samt Storbritannien skiljde sig mycket beroende på kultur och främst maktdistans. Projektledare 1, 3, 4, 5
samt projektingenjör 1, 2 och 3 uttrycker ordagrant att kultur påverkar projektstyrningsmodeller och att
anpassningar görs efter detta.
Åsikterna om att projektstyrningsmodeller anpassas efter kultur överensstämmer med teorierna om
divergens och likt Erlingsdottir (1999) beskrivs det att om anpassningar inte görs riskerar projektet att nå
försämrade resultat. Vid själva införandet anser Wenell (2001) att modellen anpassas efter organisationens
projektverksamhet och som även måste fungera i verksamheten och inom dess kultur, vilket även
respondenterna styrker. Många av respondenterna håller med Hofstede (1984) och projektledare 4 menar
att projektstyrningsmodeller måste anpassas utefter kulturen. Arbetssätt och processer behöver också
anpassas efter nationell kultur med tanke på exempelvis maktdistans. Detta kan bero på att
projektstyrningsmodeller som förespråkar delaktighet från samtliga delar av en organisation kan ha
svårigheter att nå goda resultat i en kultur med hög grad av maktdistans då det är en rak motsats mot ett
lands normer. Att anpassa en projektstyrningsmodell efter nationell kultur tror vi är en viktig åtgärd då ett
förändrat arbetssätt kan vara svårt att acceptera för anställda och när ytterligare påfrestningar eller arbetssätt
sker som är direkt motstridiga mot personliga värderingar kan det innebära att ett projekt fallerar. Det är
således viktigt att en projektstyrningsmodell anpassas efter normer och kultur men som projektledare 3 och
5 nämner behöver inte generella slutsatser om ett enstaka land göras utan det viktigaste är att se till kulturen
där projektstyrningsmodellen implementeras.
Organisationskultur nämns av projektledare 3 som en viktigare aspekt att anpassa projektstyrningsmode ller
efter än nationell kultur, vilket styrks av Earley & Mosakowski (2004) samt Schein (1990) som menar att
det inom organisationer existerar kulturskillnader. Kulturer inom en organisation beskrivs vara större
mellan olika avdelningar än mellan olika länder och således är det viktigt att en organisationskultur även
kan kartläggas då inte enbart nationell kultur har en påverkan på projektstyrningsmodeller. Som
projektledare 3 beskriver kan dock organisationskultur vara svår att kartlägga då olika kulturer inte är lika
uppenbara som mellan två olika länder och Ackroyd & Crowdy (1990) samt Ogbonna & Harris (1998)
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menar att organisationskulturer är svåra att påverka. Ingen av respondenterna reflekterar dock över vad som
ingår i, eller vad en organisationskultur består av, vilket tyder på att Scheins (2004) teorier om analyser av
organisationskultur inte används av “vanliga arbetare”. Vi tror dock att nationell kultur speglar av sig på
organisationskultur och att organisationskultur är ett djupare lager av en nationell kultur. Projektingenjör 3
samt projektledare 3 beskriver exempelvis att det är småsaker inom en organisationskultur som
anpassningar bör göras efter då större kulturskillnader är uppenbara och många vet om dem på förhand.
Som Ogbonna & Harris (1998), Schein (1985) samt Collins (1998) beskriver kan det inom organisationer
finnas subkulturer vilka utnyttjas på olika sätt. Genom att ha en enhetlig och stark organisationskultur kan
bättre resultat uppnås (Deal & Kennedy, 1982; Peters & Waterman, 1982; Ouchi, 1981). Som projektledare
2 beskriver är det viktigt att kartlägga samt utnyttja den organisationskultur som finns för att öka
effektiviteten.

Om

en

projektstyrningsmodell

anpassas

efter

organisationskulturen,

kan

organisationskulturen förstärkas ytterligare och bidra till ett bättre och mer framgångsrikt arbete. Vi menar
att genom att ta hänsyn till organisationskultur och förstärka denna genom ett gemensamt arbetssätt kan ett
företag öka sin effektivitet.
Många av respondenternas åsikter stämmer överens med Chiang & Birth (2007) samt Merchant et al. (1995)
divergensteorier

om att projektstyrningsmodeller

bör anpassas efter organisationskultur

för att

implementeringen av en projektstyrningsmodell ska lyckas. Genom att anpassa en projektstyrningsmode ll
efter både nationell kultur såväl som organisationskultur tror vi att ett projekt har större möjligheter att vara
framgångsrikt då de som arbetar i projektet inte behöver fokusera på beteenden och arbeta på ett sätt som
kanske motsäger deras egna värderingar. Genom att anpassa en projektstyrningsmodell efter vart den
implementeras kan viktiga värderingar istället förstärkas vilka kan bidra till en bättre effektivitet och
projektframgång då personer inte behöver tolka kulturer, som Earley & Mosakowski (2004) samt Li.,
Mobley & Kelly, (2013) beskriver, för att förstå olika processer. Även om mycket arbete i dagens samhälle
sker gränsöverskridande där det enligt Earley & Gibson (2002), Thorndike (1920) samt Ramsey., Leonel.,
Gomes., & Reis Monteiro (2011) krävs kulturell intelligens för att förstå medarbetare därför menar vi att
det finns viktigare ting att fokusera på. Vi menar likt många av respondenterna men även Earley &
Mosakowski (2004), Earley & Ang (2003) samt Thomas & Inkson (2005) att organisationskultur är av
större vikt än nationell kultur, vilket leder till att vi kan ifrågasätta etablerade teorier av Hofstede.
Projektledare 3 är av liknande åsikter som McIntyre (1971) samt Münch & Smelser (1992) och menar att
kultur är ett svårt begrepp att mäta, på grund av begreppets abstrakthet. Vi menar även likt McSweeney
(2002b) samt projektledare 3 och 5 att generaliseringar av hur ett helt land ser ut kulturmässigt, som
Hofstede (2001) beskriver, är en för stor slutsats att göra.
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5.5 Framgångsfaktorer
Framgångsfaktorer för överföring och sedermera en implementering av en projektstyrningsmodell är av
betydelse för hur väl modellen kommer att användas i efterhand samt utvecklas efter tid. Tonnquist (2010)
nämner att det krävs en intern marknadsföring och utbildning inom organisationen för att förankras
projektstyrningsmodellen som grundkoncept innan modellen sätts i bruk. Vidare menar Tonnquist (2010)att
det även är viktigt att kommunicera ut och förklarar modellens syfte och tillämpning för att sedan
implementera en enkel version av projektstyrningsmodellen, som senare kan justeras. Wenell (2001) att en
modells framgång beror på de anpassningar och tillämpningar som görs av modellen. Det som framförs av
Wenell (2001) och Tonnquist (2010) kan ses som generella riktlinjer vid den allmänna överföringen och
implementeringen av en projektstyrningsmodell i en organisation. Överlag kan det påpekas att flertalet av
respondenterna validerar Tonnquist (2010) och Wenell (2001), men påpekar även att en organisations
projektmognad, språkkunskaper, uppföljningar samt effektmålen med modellen även påverkar överföring
och implementering.
En framgångsfaktor eller egenskap som har möjligheten att öka acceptansen inom en multikulturell grupp
och påskynda anpassning av miljöer och i förlängning påverka användandet av en projektstyrningsmode ll
är kulturell intelligens (Earley & Ang, 2003). Kulturell intelligens ses, som nämns i 5.4 Internationella
projekt - kulturella skillnader, som förmågan att anpassa sig och vara medveten om andra kulturer. Det
finns en stor betydelse att tolka och interagera med människor från andra kulturer, som i ett internationellt
sammanhang ses som en viktig egenskap för projektledare, som flera av respondenterna ger medhåll till.
Vidare ansåg några av respondenterna att det fanns en stor fördel med att inneha generella insikter om olika
länders kultur och normer, men att de generella insikterna ej får påverka olika bedömningssituationer för
mycket. Projektingenjör 1 beskrev att de inför ett projekt med sina indiska motparter utbildades i varandras
kulturer för att minska missförstånd, som kan ses som en åtgärd till att brygga den kulturella skillnaden
mellan Sverige och Indien. I Sverige firade de således de indiska högtiderna och i Indien firade de svenska
högtiderna. Det visar att enklare aktiviteter kan öka förståelsen för varandras kulturer, vilket i sin tur till en
viss nivå ökar den kulturella intelligensens hos projektdeltagarna som främjar gemenskapen och gör att
acceptansen samt förståelsen för användandet av en viss modell kan bli bättre. Kulturell intelligens hos
projektledare har således stor betydelse då personer måste tolka och anpassa sig till den nya kulturen (Earley
& Mosakowski, 2004; Earley & Ang, 2003; Thomas & Inkson, 2005).
Projektledare 5 nämnde att kommunikation och språkkunskaper initialt var ett stort problem men att
personal anpassade sig efter den nya projektstyrningsmodellen. Detta är även något som Comu et al. (2011)
nämner och menar att multikulturella IT-projekt är mindre effektiva i början av projektarbeten på grund av
anpassning till språk och kommunikation men att de på lång sikt är effektivare än monokulturella
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projektgrupper. Detta är något som stämmer överens med teorierna gällande

konvergens och

Rungtusanatham et al. (2005) menar att organisationer bör anpassas efter en projektstyrningsmodell. Som
vidare innebär att möjligheterna för att införa en projektstyrningsmodell samt att få anställda att acceptera
modellens förändringar är större om organisationen eller projektdeltagarna besitter en god kulturell
intelligens. Det i sin tur påverkar överföringen och en eventuell översättning av projektstyrningsmodeller.
Dessutom kan en god kulturell intelligens påverka hur väl en anpassning görs samt hur modellen som
koncept överförs till just den kulturella kontexten.
En organisations projektmognad eller projektkompetens nämns av två respondenter som en viktig
framgångsfaktor. Där Tonnquist (2006) och Ljung (2003) anser att en organisations projektmognad är ett
mått för den projektkompetens som finns. Respondenterna argumenterar vidare att en modell måste
anpassas till organisationen för att nå den högre processmognaden i den mån att en organisation behöver
vara anpassningsbenägen om de ska nå en högre mognadsgrad. Vidare nämner de även att en modell ska
implementeras stegvis. Det belyser även vikten att veta hur projektmogen en organisations bör vara inför
ett införande av en projektstyrningsmodell. Där graden av anpassningar av en projektstyrningsmodell är
beroende på en organisations projektmognad, som påvisar vilka processer och övriga komponenter av en
modell som är lämpliga att implementera. Projektledare 4 hävdar just detta och menar att implementerin gar
bör planeras efter kännedomen om organisationens mognadsgrad, där en högre mognadsgrad ger möjlighet
till en ökad komplexitet eller svårighetsgrad i själva projektstyrningsmodellen som ska implementeras.
Wenell (2001) påvisar att det är viktigt att modellen är dynamisk och bistår med kreativitet och flexibilitet.
Detta skulle innebära att det som Söderlund (2005) menar då är att en organisations kompetens att leda och
organisera projekt samt förmågan att skapa de operativa förutsättningarna som krävs för ett framgångsrikt
projekt.
Emellertid anses införandet av en projektstyrningsmodell inom en projektifierad organisations eller i
synnerhet en IT-organisation vara lättare, då det enligt respondenterna anses vara högre mognadsgrad inom
främst IT-branschen för förändringsprojekt. Som projektledare 2 nämner, att det finns en ”framåtanda”
inom IT-branschen som söker ständig förbättring. Även projektledare 5 menar att det existerar en tydlig
branschskillnad där det inom IT-organisationer finns en tydligare struktur och en större projektmognad.
Även om syftet med att starta projekt är detsamma inom alla branscher, driver IT-företag oftast hela sin
utveckling med hjälp av projekt, vilket skiljer sig från andra branscher, och gör att projektmognaden är
större och anpassningar blir då enklare att genomföra eftersom projekt är en del av vardagen. Dock menar
några

av

respondenterna

projektstyrningsmodeller,

att

mognadsgraden

spelar

in

vid

graden

av

förändring

för

som kan ses som att mognadsgrad spelar roll huruvida det sker en

heterogenereringsprocess eller homogenereringsprocess, med andra ord divergens eller konvergens.
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6. Slutsats
Studiens syfte var att utreda hur implementationen av projektstyrningsmodeller, utifrån en svensk kontext,
överförs och anpassas vid internationella IT-projekt samt vilken påverkan kontextuella samt kulturella
faktorer har på projektstyrningsmodeller vid en implementering.
Studiens syfte besvaras genom följande frågeställningar:


Vilken

påverkan

har

land-,

bransch-

och

företagsspecifika

faktorer

på

en

projektstyrningsmodell?


Hur

påverkar

nämnda

faktorer

överföringen

av

projektstyrningsmodeller

vid

implementeringsfasen?
I denna studie har resultatet visat att en översättning av projektstyrningsmodeller

bör ske när

projektstyrningsmodeller implementeras i nya organisationer. Anpassningen av projektstyrningsmode llen
kan dock variera och där det är viktigt att belysa att anpassningar inte kan ske hur som helst. Samtliga
respondenter menar att kulturella skillnader påverkar projektstyrningsmodeller och att anpassningar måste
göras efter detta men att det är viktigt att ha projektstyrningsmodellens ursprung i åtanke. När
respondenterna beskrivit anpassningar syftar det till enstaka processer eller arbetssätt som i kombination
med en viss kultur fungerar bra, vilket även Rees-Caldwell och Pinnington (2013) beskriver. Anpassningar
till enstaka processer eller variabler får olika påverkan vid implementeringen av en projektstyrningsmode ll
beroende på den nationella kulturen. Majoriteten av projektstyrningsmodellens processer är dock orörda
och således sker även en överföring. Czarniawska (2011) är av samma åsikt och menar att även om det
existerar skillnader mellan länder tenderar större delar eller hela projektstyrningsmodeller att översättas.
Det går således inte att fastställa vilken av teorierna angående divergens och konvergens som är korrekt,
utan det mest relevanta begreppet blir enligt studiens författare translation, som validerar olika aspekter
från både konvergens och divergens. Konvergensteorierna är korrekta i det avseende att ett fåtal
projektstyrningsmodeller används över hela världen med samma syfte och mål, dock sker vissa mindre
anpassningar och modeller kan inte replikeras. Divergensteorierna är korrekta i det avseende att mindre
anpassningar görs men inte i den graden som teoriernas förespråkare menar. Studien visar att själva
överföringen kan både resultera i en homo- respektive heterogenereringsprocess, som ytterligare validerar
och styrker Czarniawska och Sevón (2005) teoretiska resonemang. Studien har även visat att nationell
kultur inte är en lika påverkande faktor som organisationskultur

där en översättning av en

projektstyrningsmodell bör syfta till att implementeras och att en organisations anställda kan förstå och
acceptera förändringarna. Genom att ta hänsyn och anpassa en projektstyrningsmodell till kultur kan även
organisationskulturen förstärkas, vilket kan ge positiva effekter på effektiviteten.
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Angående bransch- och företagsspecifika faktorers påverkan vid en överföring av projektstyrningsmode ller
kommer studien fram till att dessa faktorer främst påverkar en översättning i implementeringsfasen men att
faktorernas påverkan är av olika vikt. Den effekt som branschspecifika faktorer har på en överföring är
begränsad, även om det anses finnas en större generell mottaglighet inom vissa branscher som är
förändringsbenägna. Det är istället företagsspecifika faktorer, organisationskulturen, som påverkar
förutsättningarna mest inför en implementering av en projektstyrningsmodell men även organisationens
projektmognad. Dessa faktorer påverkar dock implementeringar i olika hög grad beroende på vilken
organisation som förändringen sker på och emellanåt även specificerat till olika avdelningar inom samma
organisation som är mottagare för överföringen och översättningen. Således finns det ett behov av att ta
hänsyn till hur verksamheten ser ut när en förändring av en projektstyrningsmodell sker. Studien påvisar
även att projektmognad samt organisationskulturen bör identifieras vid varje enstaka fall samt vid specifika
överföringar för att hänsyn ska tas vid modellens översättning i implementeringsfasen, som ökar
möjligheterna till flexibla anpassningar.
Oberoende av yttre och inre faktorer finns det alltid framgångsfaktorer vid implementeringen av en
projektstyrningsmodell. Acceptans inom organisationen är en viktig faktor som erhålls genom ledningens
stöd, där det är viktigt att det kommuniceras ut till resten av organisationen för att en förändring ska
genomföras. Även förändringens syfte med den nya modellen måste tydligt kommuniceras ut. Vidare finns
det även kulturella hinder som kan bryggas med en ökad kulturell intelligens som förenklar överföring och
översättning av modellen. Vid internationella projekt finns det även ett syfte att identifiera en internationell
organisations språknivå, i synnerhet organisationens koncernspråk. Det teoretiska bidrag som studien
påvisat är främst påtaglig gällande teori kring kultur. Studiens resultat samt slutsatser har visat att
exempelvis Hofstedes (2004) kulturteorier förkastas mer än de stöds. Hofstedes (2004) teorier som grundar
sig på att nationell kultur skiljer sig åt och är en påverkande faktor vid internationellt samt multikulture llt
samarbete har visat sig ha mindre betydelse än exempelvis organisationskultur. Nationell kultur som en
påverkande faktor har dock betydelse och Hofstedes teorier kan inte förkastas, dock menar vi att dessa
kulturteorier bör omvärderas.
Studien illustrerar, som tidigare nämnt, projektstyrningsmodellers överföring och implementering samt hur
dess användande påverkas av branschspecifika faktorer, nationell kultur samt organisationskultur. När en
överföring ska genomföras har studien visat att det, som redan nämnt, i implementeringsfasen krävs en
medveten översättning som resulterar i en form av anpassning med hänsyn till i synnerhet
organisationskultur, som påvisar och styrker en divergent heterogenereringsprocess. Vid en internationell
överföring eller ett brukande av en projektstyrningsmodell i ett internationellt sammanhang måste även
olika kulturella aspekter beaktas. Studien fastställer även att kommunikation och en medvetenhet kring en
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organisations grad av projektmognad är kritiskt för att en översättning och implementation av en
projektstyrningsmodell ska genomföras, vilket även är en aspekt som Bony (2010) nämner. En gemensam
kommunikation och ett bestämt tillvägagångssätt över hur kommunikation ska gå till bör även öka
samhörigheten bland projektets inblandade och således minska de kulturella klyftor som existerar.
Dessutom är skildringen av en branschs projektkompetens, som påvisats vara påtaglig, viktig där ITbranschen generellt sett har en hög projektmognad gentemot andra branscher. Därutöver fastställs att det
sker en form av anpassning vid överföringen av en projektstyrningsmodell, men där överföringen i viss
mån präglas av både konvergens och divergens. Studien belyser att det finns en distinktion mellan vilka
delar av projektstyrningsmodeller som berörs av olika teoretiska utgångspunkter. Studiens praktiska bidrag
är således idén om att projektstyrningsmodellernas olika delar bör anpassas efter kontext och kultur vid
implementeringsfasen istället för den kompletta modellen samt att land-, bransch- och företagsspecifika
faktorer påverkar i olika stor grad. Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar även detta till en ökad förståelse
gällande överföringar av projektstyrningsmodeller och hur olika typer av kulturella och nationella variabler
kan påverka den praktiska processen i olika kontexter. Vidare anser vi att det krävs en distinktion mellan
de olika projektstyrningsmodellerna och dess komponenter vid själva implementeringsfasen

när

överföringar sker där modellen medvetet översätts för att passa organisationen istället för en form av
konvergens där organisationen anpassas efter modellen.
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7. Reflektion och vidare forskning
Studiens genomförande och resultat anser vi vara korrekt genomförd, där valet av en kvalitativ studie
fångade in samspelet mellan IT, projektstyrningsmodeller

och olika kulturella faktorer på ett

tillfredställande sätt. Kritik som kan riktas mot studiens metodiska val av ämne tillsammans med antalet
studieobjekt, som har påverkat resultatet i den mån att det inte är fullt representativt över hur en
överföringsprocess av projektstyrningsmodeller sker inom ett företag eller rent generellt.
En svaghet med studiens resultat är att den inte genomfördes på ett företag med respondenter från olika
kontor i olika länder. Att följa ett fallföretag och ta del av deras arbete och processer hade varit fördelaktigt
men antalet respondenter från olika företag med spridda erfarenheter var tillräckligt för att besvara studiens
frågeställningar och syfte. Det måste även påpekas att samtliga respondenter hade nära förbindelser med IT
och mycket erfarenhet från tekniskt lagda branscher som gav dem ett särskilt perspektiv från en
förändringsbenägen bransch. Det kan ses som en svaghet att studiens studieobjekt inte hade mer erfarenhet
från sektorer eller branscher som är mindre förändringsbenägna. Valet av respondenter får vi vara nöjda
med, då respondenterna tydligt representerade IT-branschen i stor mån och bidrog med en distinktion
mellan vanliga projekt och IT-projekt. Samtliga respondenter ansåg att kultur påverkar överföringar av
projektstyrningsmodeller i viss mån och att det skedde någon form av divergerande eller konvergerande
anpassning av dem. Dock anser vi att det inte har påverkat studiens resultat negativt då vi vill bidra med en
ökad förståelse för studiens studerade fenomen och ej föreslå generella lösningar.
Studien bidrar till teorin kring överföring och hur det relateras till översättning samt hur olika kulturella
variabler påverkar projektstyrningsmodeller i en multikulturell kontext. Det studerade fenomenet är som
tidigare nämnt outforskat och vi anser att antalet studier är bristfällande. Denna kunskapslucka gör ämnet
viktigt samt intressant att studera eftersom en djupare förståelse och en ökad kunskap kring fenomenet kan
skapas. Som vi tidigare påpekat finns det även viss kritik mot några av studiens teoretiska ståndpunkter och
den kritik som beaktats i studien är främst riktad mot Hofstedes teori kring kultur. Vår studie kan från en
teoretisk grund samt med våra empiriska fall bidra till att öka förståelsen för studiens ämne och tydliggö ra
betydelsen av kultur i olika kontexter. Dock bör det belysas att vår studie ej har inriktat sig till fullo mot
Hofstedes teorier utan att de endast har varit en mindre del i ett större sammanhang.
Vår fokusering under studien har varit att ta fram generella riktlinjer för att bidra till förbättrad kunskapsbas
inom området som sedan praktiskt kan appliceras av organisationer där studien kan användas som stöd vid
överföring och översättning av en projektstyrningsmodell i ett internationellt sammanhang med en grund i
en svensk kontext. Därmed kan resultatet av studien ses som överförbart till studiens intressenter. Vi anser
därför att studiens resultat bör ses som ett bidrag av akademisk karaktär mer än ett praktiskt bidrag, även
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om studien i viss mån kan anses som en form av vägledande information för praktiska överföringar av
projektstyrningsmodeller i olika typer av kontexter. Slutligen anser vi att det finns ett behov av fler
empiriska studier för att öka kunskapsnivån inom detta fält och att detta således ska leda till upptäckande
av nya insikter och perspektiv.
Studien har konstaterat att överföringen av en projektstyrningsmodell inte behöver ses som en helhet utan
kan

istället

skapa

kunskap

och

förståelse

om

hur

projektstyrningsmodeller

påverkas

i

implementeringsfasen. Då studien enbart tar hänsyn till hur projektstyrningsmodeller påverkas av kulturella
samt kontextuella faktorer och hur de utformar en implementation ser författarna ett intresse av vidare
studier i redan etablerade projektstyrningsmodeller och hur dessa påverkas av liknande faktorer. Detta kan
bidra till vidare forskning av projektstyrningsmodeller och hur de kan användas mer effektivt i olika
kontexter och möjligtvis framställa någon form av “best-practice” för särskilda kontexter alternativt
projektstyrningsmodeller.
För att utveckla kunskapen om ämnet anser vi även att kunskap gällande andra perspektiv är viktigt. Således
ser vi ett värde i att göra en studie med utgångspunkt i anställda inom ett multikulturellt IT -projekt för att
öka förståelsen om hur förändringar uppfattas.
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Bilaga 1 - Intervjuguide
Bakgrundsinfo
●

Ålder, position inom företaget, erfarenhet

●

Vad skulle du som projektledare säga är de saker som utmärker ett projekt?

●

I hur många olika länder och olika typer av avdelningar har du varit med och implementerat nya
projekt?

Kontext och kultur
●

Hur brukar inställningen hos de anställda vara när ni kommer och ska implementera en
projektstyrningsmodell och förändra deras arbetssätt?

●

Vilka branschspecifika faktorer finns som kan påverka en implementering?

●

Brukar denna positiva/negativa inställning påverka själva implementeringen?

●

Behöver ni förändra er approach kring implementeringen eller anpassa modellen beroende på om
de anställda har en negativ/positiv inställning?

●

Märker du av att det finns olika kulturer i projektet, dvs. nationella eller organisationella kulturer?

●

Vidtar ni speciella åtgärder på grund av kulturskillnaderna i gruppen?

●

Vad tycker du är positivt/negativt med kulturskillnader i er projektgrupp?

●

Anpassas arbetet efter vilka kulturer som deltar i ett projekt?

Projektstyrningsmodeller
●

Under denna rubrik kommer vi att ställa generella frågor om projektstyrningsmodeller som ni
arbetet med samt andra modeller ni kommit i kontakt med. Vi kommer sedan fråga om modellen
anpassades och i så fall hur det gick till och vad som var viktigt att tänka på samt kritiska
framgångsfaktorer vid implementering av modellen.

●

Kan du förklara hur implementeringsprocessen för en projektstyrningsmodell brukar se ut och hur
lång tid det tar från planering till implementering?

●

Hur ofta har ni uppföljning?

●

Med din erfarenhet, vad skulle du säga är kritiska framgångsfaktorer när man ska implementera en
projektstyrningsmodell?

●

Anser du att modellen ni använder er av är en universal modell som går att implementera rakt av i
alla olika avdelningar och olika länder eller brukar ni behöva anpassa modellen beroende på vilken
avdelning/land den ska implementeras i?
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●

Om anpassning av modellen sker, vilka förändringar är de vanligaste?

●

Om anpassning av modellen inte sker, vad beror det på?

●

Vad är de vanligaste problemen ni brukar stöta på när ni ska implementera er modell?

●

Vad brukar vara lättast för de anställda att ta till sig?

●

Finns det något annat som du vill berätta, som du anser viktigt i detta sammanhang som vi inte tagit
hänsyn till?
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