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Abstract

Improving project maturity in a community
development consultancy firm

Andreas Stjernberg

Turnover from project related business in Sweden amounts to approximately 1000
billion Swedish kronor per year. According to the Swedish project index, the average
project maturity in Sweden is 2.56 measured at a scale of 1-5. Increasing the average
project maturity in Sweden to an average of 3.5 corresponds to savings of more than
100 billion kronor per year. Project management should therefore be seen as a key
competence for all companies and organizations. There is a great deal of theoretical
knowledge today about project management, tools and project models. The solution
to the difficulties in delivering projects that meet their goals is probably not to create
even more new theory. The question should be how to apply existing theory and
research to increase a specific organization's ability to drive successful projects.
The construction industry faces the same challenges as others in the field of project
management. At the same time, the construction industry is struggling with a
productivity trend that is weaker than for the industry measured in value added per
hour worked.
Based on the challenges described above, the problem for the individual company is
how they will adapt to the challenges today with low productivity in projects and
future increase in complexity and increased rate of change. What can an organization
do, based on theory and research to increase their project maturity? And given that
the organization knows what they can do they then need to ask the question; of all
possible things that can be done, what should the organization prioritize and in what
order should the organization make improvements in methods and ways of working
to gradually increase their ability to carry out successful projects?
The starting point for this report project is the investigation of a specific company and
the various options available for solving the above problems, based on project
management theory, science and the specific conditions that characterize the
organization.
The conclusion is that measuring project maturity is an effective method for
identifying and prioritizing improvement areas of a company. The study also shows
that it is important to start in a structured way with applying the basics before a
company implements a project model, hoping that the model will solve business
challenges. The foundation on which the project model stands is the consistent and
systematic application of the relevant working methods and methodologies. The
foundation needs be in place before laying the other building blocks in place.
Although this report analyzes what a specific company can do, the authors´s view is
that the approach and the conclusions are generic enough to be applicable for other
companies that want to increase their project maturity.
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Sammanfattning 

 

Omsättningen från projektverksamhet i Sverige uppgår till ca 1000 miljarder kronor per 

år. Enligt Svenskt projektindex är den genomsnittliga projektmognaden i Sverige 2,56 på en 

femgradig skala. Om Sveriges genomsnittliga projektmognad i genomsnitt ökade till 3,5 

skulle det motsvara besparingar på mer än 100 miljarder kronor per år. Projektledning bör 

därför ses som en nyckelkompetens för alla företag och organisationer.  

Det finns idag stor mängd teoretisk kunskap om projektledning, verktyg och 

projektmodeller. Lösningen på svårigheterna att leverera projekt som uppfyller sina mål i tid 

och inom budget är sannolikt inte att skapa ännu mer ny teori utan att ställa sig frågan hur 

befintlig teori och forskning skall tillämpas i de enskilda fallen för att öka organisationens 

förmåga att driva framgångsrika projekt. 

Byggbranschen står inför samma utmaningar som övriga inom området projektledning. 

Samtidigt brottas byggbranschen med en produktivitetsutveckling som är svagare än för 

industrin i övrigt mätt i förädlingsvärde per arbetad timme.  

Problemet för det enskilda företaget är hur de ska förhålla sig till de utmaningar som finns 

idag med låg produktivitet i projekt och förväntade framtida ökningar i komplexitet och 

förändringshastighet. Vad kan en organisation, utifrån generella teorier och forskning göra för 

att öka sin projektmognad? Och även om en organisation vet vad de kan göra behöver de 

ställa sig frågan; av alla tänkbara saker som kan göras, vad bör organisationen prioritera och 

i vilken ordning bör organisationen genomföra förbättringar i arbetssätt och metoder för att 

gradvis öka sin förmåga att genomföra framgångsrika projekt?  

Utgångspunkten i detta examensarbete är undersökningen av ett enskilt företag och de 

olika handlingsalternativ som finns för företaget att lösa ovanstående problem, baserat på 

teoretisk vetenskap och företagets speciella förutsättningar. 

Slutsatsen är att mätning av projektmognad är en effektiv metod för att identifiera och 

prioritera förbättringsområden hos ett enskilt företag. Studien visar också att det är viktigt att 

börja metodiskt med grunderna innan ett företag implementerar en projektmodell med 

förhoppningen att modellen skall lösa företagers utmaningar. Grunden en projektmodell vilar 

på är konsekvent och systematisk tillämpning av relevanta arbetssätt och metodiker. Grunden 

behöver vara på plats innan övriga byggstenar läggs till.  

Denna rapport handlar om ett specifikt företag men det är rapportförfattarens uppfattning 

att tillvägagångssättet är generaliserbart och därför kan tillämpas även på andra företag som 

önskar öka sin projektmognad. 

 

 

Nyckelord: Aktivitetsnedbrytning, Projekt, Projektledning, Projektmognad, 

Projektmodell, Uppdragsmodell, WBS, Work Breakdown Structure  
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1. Introduktion 
 

 

1.1 Inledning 

 

Av världens totala bruttonationalprodukt kan en fjärdedel kopplas till 

projektrelaterad verksamhet, vilket i Sverige skulle motsvara en omsättning på den 

nästan svindlande siffran 1000 miljarder kronor per år (Tonnquist, 2014, s.3).  

Enligt Svenskt projektindex, SPI 2017 bedöms den genomsnittliga 

projektmognaden i Sverige vara 2,56 på en femgradig skala (Baseline Management, 

2018). Ju lägre projektmognad en organisation har, desto större marginaler behövs i 

tidplan och budget för att klara projektet. Varje procent effektivitetshöjning i 

projektledning innebär därför en mycket stor potential för att öka företagens vinst och 

konkurrenskraft. Om till exempel Sveriges projektmognad i genomsnitt ökade från 

nuvarande 2,56 till 3,5 skulle besparingarna enligt en beräkningsmodell som presenteras 

av Tonnquist (2014,s.227) vara i storleksordningen 140 miljarder kronor per år, med ett 

något optimistiskt antagande att de allra flesta projekt som bedrivs är bra definierade 

och väl förankrade innan de startas. För projekt med högre risknivåer och otydligheter i 

definitionen skulle besparingen per år vara ännu större. Projektledning bör därför anses 

vara en nyckelkompetens för alla företag och organisationer.  

De flesta organisationer i Sverige verkar fortfarande ha mycket svårt att leverera 

sina projekt i tid, enligt budget och med uppnådda effektmål. Enligt en rapport från 

Project Management Institute och KPMG (KPMG, 2018, s.4) uppger endast 16 % av de 

tillfrågade företagen i Sverige att de regelbundet klarar av att leverera sina projekt inom 

tids- och budgetramar och med en effektmåluppfyllelse på över 80 %. 

Det finns idag stor mängd teoretisk kunskap om projektledning, verktyg och 

projektmodeller. Lösningen på svårigheterna att leverera projekt som uppfyller sina mål 

i tid och inom budget är sannolikt inte att skapa mer teori utan snarare att ta reda på hur 

befintlig teori och forskning ska anpassas och tillämpas i de enskilda fallen för att öka 

en organisations förmåga. 

Det finns inte en enskild enkel lösning som kan skapa förutsättningar för 

framgångsrik projektledning i alla sammanhang. Även om det kan sägas att varje 

projekt är unikt finns det forskning om kritiska framgångsfaktorer, faktorer som är 

gemensamma för de flesta projekt. Genom att systematiskt arbeta med 

framgångsfaktorerna och anpassa tillämpningen till den enskilda organisationen kan 

förmågan att återkommande genomföra framgångsrika projekt stärkas i projektintensiva 

organisationer. (KPMG, 2018, s.7) 

Byggbranschens står inför samma utmaningar som övriga inom området 

projektledning. I byggbranschen kompliceras ledningen ytterligare av att byggprojekt 

ofta består av ett mycket stort antal inblandade aktörer. 82 % av 109 intervjuade 

branschrepresentanter förutspår att samarbetet mellan underleverantörer i byggprojekt 

kommer att öka och fördjupas ännu mer inom en femårsperiod (KPMG, 2015).  

Samtidigt brottas byggbranschen med en produktivitetsutveckling som är svagare 

än för industrin i övrigt mätt i förädlingsvärde per arbetad timme vilket bland annat 

beskrivs i den statliga utredningen “Att mäta produktivitet och innovationsgrad” 

(Regeringen, SOU 2012:39, s.67) samt i KPMG:s Global Construction Survey 2017 

“Make it or break it” (KPMG, 2017, s.2) Effektivitetsutveckling behövs inom 

byggindustrin och 2018 års Swedish Project Review som genomfördes av Project 

Management Institute, Swedish Chapter och KPMG kallas “Embracing Agility” 

(KPMG, 2018). Studien visar att 89 % av de 382 deltagande företagen anser att Agilitet 
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är viktigt för framgång men bara 12 % anser sig vara agila. PMI och KPMG:s forskning 

bekräftar att agilitet är en av de viktigaste faktorerna som påverkar sannolikheten att 

lyckas med projekt (KPMG 2018, s.5), något som också bekräftas av Svenskt 

Projektindex (SPI, Baseline Management, 2018) som år 2016 införde “Agilitet” som 

den åttonde faktorn för att utvärdera organisationers projektmognad. 

Ungefär hälften av de tillfrågade företagen i KPMG:s internationella studie har 

infört Project Management Information Systems (PMIS) för att skapa bättre styrning av 

projekt och för att underlätta samarbete. Av de som inte infört PMIS ännu säger 41 % 

att de planerar att införa ett sådant system inom 2 år (KPMG, 2015).  

Sammanfattningsvis kan sägas att effektiviteten i genomförande av projekt generellt 

är låg samt att framtiden sannolikt innebär ännu mer komplexitet i projekten vilket ökar 

behovet av effektivisering ytterligare. För att möta utmaningarna är två av trenderna 

som beskrivs av KPMG och PMI:s rapporter att sträva mot bättre styrning, till exempel 

med hjälp av projektledningssystem samt strävan att öka användandet av Agila 

arbetssätt och metoder i verksamheten. 

 

1.2 Problembeskrivning  

Utifrån de generella utmaningarna som beskrivits i inledningen är problemet för det 

enskilda företaget hur de ska förhålla sig till de utmaningar som finns idag med låg 

produktivitet i projekt samt de förväntade ökningarna i komplexitet och ökad 

förändringshastighet. Vad kan en organisation, baserat på de generella teorier och den 

forskning som finns, göra för att öka sin projektmognad? Även om en organisation vet 

vad de kan göra blir nästa frågeställning; av alla tänkbara saker som kan göras, vad bör 

organisationen prioritera och i vilken ordning bör organisationen genomföra 

förbättringar i arbetssätt och metoder för att gradvis öka sin förmåga att genomföra 

projekt?  

Utgångspunkten i detta examensarbete är ett enskilt företag och vilka tänkbara 

tillvägagångsätt som finns till hands för företaget att lösa ovanstående problem, baserat 

på generell teori och utifrån företagets unika förutsättningar. Inom ramarna för detta 

arbete har en nulägesanalys i form av en förstudie har genomförts på ett 

teknikkonsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. 

Organisationen verkar enbart i Mälarregionen och består av ca 400 medarbetare. 

Projekt och uppdragsprocessen är företagets viktigaste förädlingsprocess. 

Förstudien som undersökte projektmognad för genomförandet av större projekt visade 

på en projektmognadsnivå på nivå 2 på en femgradig skala. Indexvärdet baseras på 

Svenskt Projektindex (Baseline Management, 2018). Mognadsnivå 2 kännetecknas, 

något förenklat, av att det finns flera projektprocesser men ingen gemensam 

övergripande process, att projekt alltid startar med formell beställning men att 

ansvarsfördelning och kommunikationsstrategi ofta är oklar. 

Företaget har en uppdragsmodell som beskriver arbetet i företagets 

uppdragsprocess. Det är i denna som samverkan är mest kritisk för att uppfylla 

kvalitets- miljö- och arbetsmiljömålen. Uppdragsprocessen är också organisationens 

process med störst interaktion med verksamhetens kunder. Vid internaudits som 

genomförts på företaget har det framkommit att det funnits brister i tillämpningen av 

uppdragsmodellen. Det har framförts önskemål från ledningen om förbättrade processer 

och arbetssätt framförallt när det gäller de multidisciplinära, så kallade ”breda” 

uppdragen. Breda uppdrag kallas uppdrag där fler än tre olika företagsfunktioner ska 

samverka i uppdragsprocessen. Samordning av projektledningsprocesserna är ett av 

företagets fokusdelmål i affärsplanen för 2018. I följande delar av examensarbetet 

kommer begreppet ”projekt” att användas för att beskriva det som organisationen 
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omväxlande kallar ”multidisciplinära uppdrag” och ”breda uppdrag” för att underlätta 

för läsaren att göra kopplingar till teori om projektledning. 

I följande stycke sammanfattas kortfattat företagets verksamhet med information 

från företagets hemsida och intranät. 

 

Affärsidé:  

Företaget erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. 

Vision:  

Företagets vision är att vara den mest eftertraktade teknikkonsulten i 

huvudstadsregionen 

Mission:  

Företagets mission är att skapa det goda samhället. 

 

Produkter/tjänsteutbud: Kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad 

 Projektledning, byggnadsvård och Fastighetsutveckling 

 Installation 

 Konstruktion 

 Infrastruktur och gestaltning 

 Geo & mätteknik 

 Processteknik och kvalitetsledning  

Kunder 

 1/3 offentliga beställare,  

 1/3 entreprenörer 

 1/3 fastighetsbolag och övriga privata aktörer 

Viktiga intressenter  

 Kunder/beställare  

 Samhälle  

 Myndigheter  

 Anställda/ägare 

 Leverantörer och partners. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att identifiera och prioritera förbättringsområden i 

företagets projektledningsprocesser som kan leda till förbättringar i verksamheten. 

Utifrån problembeskrivningen i föregående stycke kommer detta examensarbete att 

söka svaret på följande frågeställningar: 

- Vilka åtgärder bör det studerade företaget i första hand genomföra för att 

förbättra styrningen för projekt? 

- Vilka åtgärder bör det studerade företaget i första hand genomföra för att skapa 

effektivare arbetssätt för projekt? 

 

1.4 Avgränsningar  

Projektmognadsanalys och förbättringsarbete är stora ämnesområden och då 

examensarbetet är begränsat till 10 veckor är det nödvändigt att göra avgränsningar för 

att kunna hålla givna tidsramar. Den första avgränsningen är att examensarbetet 

fokuserar på projektledning av så kallade breda uppdrag, dvs. uppdrag där fler än tre 

avdelningar är inblandade och där behov av koordinering bedöms som störst. Arbetet i 

mindre uppdrag, där behovet av koordinering är mindre omfattas därför inte.  

Framtagande av checklistor, dokumentmallar, verktyg mm för enskilda 
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specialistområden ryms inte inom ramarna för detta arbete. Den slutgiltiga rapporten 

kommer att vara rådgivande. Själva implementeringen av givna förslag ligger av 

tidsskäl utanför ramarna för examensarbetet och ansvaret för implementering av de 

åtgärder som föreslås i denna rapport ligger på den studerade organisationen. 

 

2. Teori 
I detta avsnitt redogörs för ett teoretiskt ramverk kopplat till forskningsfrågorna 

som bildar grunden för studier, analys och slutsatser i uppsatsen. 

 

2.1 Den teoretiska bakgrunden  

Arbetsformerna projekt, program, uppdrag och uppgift 

Projekt är en tillfällig organisation som är lämplig när det finns ett behov att 

samordna olika avdelningar och funktioner i företaget för att lösa en avgränsad uppgift. 

Inom långa projekt som till exempel infrastrukturprojekt inom bygg och anläggning kan 

projekten upplevas som det kontinuerliga och linjeorganisationen som det temporära 

(Tonnquist, 2014, s.19) Projekt är en arbetsform med stort resultatfokus. Projekt kan ses 

som verktyg för att leverera verksamhetsmål och beskrivas såväl i nivåer av styrning, 

ledning och produktion och som ett processflöde med förstudie, planering, 

genomförande och avslut (Tonnquist, 2014, s.13) 

Enligt Wenell projektledning (Wenell, 2018) kan projektbeskrivas som arbeten med 

hög osäkerhet och stort samordningsbehov. Skäl att välja projekt som arbetsform istället 

för uppdrag kan vara: 

- Organisationen är ovan att hantera den aktuella typen av arbete. 

- Arbetet är omfattande. 

- Det finns många omvärldsberoenden. 

- Behov av att kunna ompröva projektet regelbundet. 

Projekt karaktäriseras av också av ett antal beslutsgrindar. Grindarna ger beställaren 

möjlighet till kvalitetssäkring, återkoppling, genomlysning och prövning av projektet. 

Vid varje grindbeslut behöver man ta ställning till följande: 

- Nyttan, dvs. affärsmässigheten för den egna organisationen och nyttan för 

intressenterna. 

- Värdering av nytta i förhållande till totalt resurs- och kompetensbehov. 

- Affärs- och projektrisker. 

- Projektets status och föreslagen inriktning för nästa fas. 

- Tillgängliga resurser för fortsatt arbete. 

Program; Flera sammankopplade projekt som ingår i ett övergripande mål kallas 

ofta program. En anledning till att göra en sådan uppdelning är att skapa bättre 

överblick och enklare styrning. Till exempel kan det vara så att de olika projekten 

skiljer sig så mycket åt att det kan vara svårt att hitta en gemensam 

projektledningsmetod, det kan då vara bättre att dela uppdraget i flera olika projekt som 

vart och ett kan drivas på det sättet som passar respektive projekt. (Tonnquist, 2014, 

s.373) 

Semcon som har utvecklat projektmodellen XLPM skriver i sitt utbildningsmaterial 

(XLPM, 2018) att det finns risker att fördelarna med projektarbetsformen kan gå 

förlorade i mycket stora projekt, som varar i flera år och som inbegriper ett antal 

leveransobjekt och leveranser. I den typen av stora projekt kan det vara svårt att 

visualisera projektet och fokusera på mål och inriktning. Det kan i sådana fall vara bra 

för organisationen att dela upp projekten i ett antal kortare och mer hanterbara projekt 

som med fördel kan koordineras och styras i ett program. 
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Uppdrag; Wenell (Wenell 2018) skriver att uppdrag är projektliknande arbeten som 

genomförs med lägre dokumentationskrav än för projekt och med endast två 

grindbeslut, att starta uppdrag och att godkänna leveransen. Skäl att välja uppdrag 

istället för projekt kan vara: 

- Låg osäkerhet om vad som behöver göras 

- Litet samordningsbehov av resurser. 

- Organisationen är van att hantera den aktuella typen av arbete. 

- Arbetet är inte alltför omfattande. 

- Få beroenden till yttre intressenter. 

- Litet behov av omprövning under genomförandet. 

Uppdraget startas vanligtvis med en uppdragsbeställning där det definieras vad 

uppdraget ska åstadkomma. Uppdragsansvarig utses av den som har affärsansvaret för 

uppdraget. Uppdragsledares uppdrag är att tolka uppdragsbeställningen och 

dokumentera detta i en uppdragsplan. Uppdragsledaren är sedan ansvarig för att 

genomföra uppdraget enligt de kriterier som fastställts i uppdragsbeställningen. 

Genomförandet av ett uppdrag kan påminna om projektarbete. Lämpliga delar av 

projektledningens kunskapsområden kan användas när behov uppstår. Ett uppdrag 

kräver däremot inte samma nivå av dokumentation och behovet av samordning av 

resurserna som arbetar i uppdraget är inte heller speciellt omfattande. Arbetsuppföljning 

i uppdraget kan styras och följas upp med hjälp av milstolpar. 

Det operativa arbete som ingår i arbetsmodellen i ett uppdrag kan om möjligt 

hämtas ur företagets befintliga arbetsprocesser. Om det inte är möjligt att använda 

befintliga arbetsprocesser för att genomföra uppdragets alla aktiviteter kan 

aktivitetsnedbrytning och planeringsarbete behöva utföras.  

Kännetecknande för uppdrag är att arbetsuppgifterna är kända och att det i stort sett 

bara behövs ett affärsbeslut från en ansvarig för att starta uppdraget. Ett uppdrag har 

vanligtvis inga formella faser och behöver därför inga formella beslut under 

genomförandet. Ett uppdrag behöver inte en formell styrgrupp, dels på grund av att 

fasbeslut inte behövs men också på grund av den låga organisatoriska komplexiteten. 

En vanlig fallgrop när det gäller val av uppdrag som arbetsform är om 

uppdragsformen valts är för att undvika det som uppfattas som överdriven 

administration i ett projekt som arbetsform. Om uppdragsformen väljs på felaktiga 

grunder, till exempel istället för projekt är risken stor att organisationen tappar kontroll 

på såväl på det affärsmässiga som på samordnande av arbetet. 

Uppgift; Arbetssättet inspireras av projektformen men är mer informellt jämfört 

med uppdrag eller projekt. Wenell (Wenell 2018) skriver att uppgifter karaktäriseras 

som enkla arbeten av mindre omfattning med låg osäkerhet och litet samordningsbehov. 

Många uppgifter utförs av en enskild person. Grindbeslut används inte. Rollen som 

genomförare av uppgiften består i att tolka uppgiften i samråd med den som beställt 

arbetet. Uppgiftsledaren är ansvarig för att genomföra arbetet. Det är vanligt att 

organisationer saknar formella beskrivningar för det operativa arbete som ingår i 

utförandet av en uppgift. Användandet av checklistor kan vara ett stöd om liknande 

arbeten genomförs upprepade gånger. 

En fallgrop med att tillämpa arbetsformen “uppgift” är om uppgiftsformen väljs på 

felaktiga grunder, till exempel i en önskan att minska administration i ett mer komplext 

uppdrag är risken att arbetet inte analyseras tillräckligt, vilket kan leda till onödigt 

arbete senare processen eller till att samordning med andra inte fungerar. 
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Verksamhetsnivå och projektnivå 

Ledningens styrning av projektverksamheten och arbetet som utförs inom projekten 

och av projekten kan beskrivas i en enkel modell i två nivåer: verksamhetsnivå och 

projektnivå. På verksamhetsnivån ligger ansvaret för projektmodeller och 

ledningssystemen som anpassas till verksamhetens och projektens behov. Ledningen 

styr projekten med beslutspunkter som avgör om projekten går vidare till nästa fas. På 

projektnivån leds och genomförs de enskilda projekten/uppdragen genom att tillämpa 

projekt som arbetsform. Projektledaren styr det enskilda projektet/uppdraget med hjälp 

av milstolpar som är deletappmål och avstämningspunkter (Tonnquist, 2014, ss.25-28). 

Projektmodell och utvecklingsmodell 

En projektmodell är en generell beskrivning över processen för projektstyrning. 

Syftet med projektmodellen är att beskriva hur styrning och ledning sker i ett projekt. 

Det finns flera olika projektmodeller som använder olika begrepp men som i grunden 

har mer likheter än skillnader. Projektmodeller består av tre delar (Tonnquist, 2014, 

s.394): 

1. Beskrivning av projektprocessen med faser och beslutspunkter 

2. Definition av projektroller 

3. Dokumentmallar och checklistor 

Generellt kan sägas att de vanligaste projektmodellerna alla innehåller en 

initieringsfas, någon eller några mellanfaser samt en avslutningsfas. Namnen på faserna, 

omfattningen av faserna och hur många mellanfaser som används skiljer sig åt något 

mellan de olika projektmodellerna vilket kan illustreras av en jämförelse av ett typiskt 

byggprojekt som enligt Tonnquist (2014, s.396) består av faserna ”Initiering, 

Projektering, Upphandling, Byggnation och Avslut” medan Semcon beskriver ett 

typiskt byggprojekt i sin XLPM-modell som bestående av faserna ”Programskede, 

Projektering, Upphandling, Byggskede och Överlämning (Semcon, 2018). 

 Några exempel på vanliga projektmodeller är; PROPS (Ericsson), PPS (Tieto), Pejl 

(Pelj), XLPM (Semcon), PRINCE2 (Office of Government and Commerce, UK), 

AZPMF (Astra Zeneca). Modellernas generella uppbyggnad illustreras i Tabell 4. 
För att skapa en väl fungerande projektmodell är det viktig att etablera rätt nivå på styrning. 

En för låg styrningsgrad kan skapa projektanarki i en organisation medan en för hög 

styrningsgrad kan bli tungrodd och byråkratisk. (Tonnquist, 2014, s.395) 

Sett ur projektledarens perspektiv fungerar en projektmodell ungefär som en 

ledstång under projektets genomförande. Indelningen i faser skapar fokus i arbetet och 

ökar kvalitén i resultatet genom formella beslutspunkter. Genom milstolpar i projektet 

kan viktiga resultat längs vägen tydliggöras. Milstolparna ger också möjlighet till 

resultatorienterad uppföljning. (Wenell, 2018). 
Projektmodellen är ofta en övergripande processbeskrivning som beskriver hur själva 

projektmetodiken ska tillämpas under projektens olika faser. Det är vanligt att 

projektmodeller förväxlas med utvecklingsmodeller. En utvecklingsmodell beskriver hur ett 

resultat ska tas fram, med fokus på de arbetssätt, rutiner, metoder och processer som 

projektgruppen ska följa under arbetet. Hierarkiskt kan man se utvecklingsmodellen som 

den lägsta nivån i en projektmodell och det är därför möjligt att till exempel använda Agila 

arbetsmetoder i utvecklingsmodellnivån utan att behöva ändra den övergripande 

projektmodellen. Projektmodellens styrnings och ledningsmodell utgör tillsammans med 

utvecklingsmodellen en komplett modell för hur projekt både kan organiseras, ledas, 

utvecklas och genomföras. (Tonnquist, 2014, s.394). 
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Projektrisk och projektkvalitet 

Det finns inga helt säkra projekt utan alla projekt har en viss del osäkerhet. Att 

bedöma projektrisk (PR) och projektkvalitet (PQ) är en metod för att skatta denna 

osäkerhet. Tonnquist (2014, s.225) presenterar en metod där projekt bedöms med ett 

antal ja och nej-frågor i olika risk- respektive kvalitetskategorier. Antalet ja-frågor 

divideras med totala antalet frågor vilket ger ett procentuellt projektriskvärde och ett 

projektkvalitetsvärde. För bedömning av påverkan från projektosäkerheten kategoriseras 

projekten med färger där grön motsvarar 0-20 % identifierade risk/kvalitetsfaktorer, gul 

20-40% risk/kvalitetsfaktorer, orange 40-60 % risk/kvalitetsfaktorer och slutligen röda 

projekt med över 60 % identifierade risk/kvalitetsfaktorer.  

Projektmognad 

För att upprätthålla eller förstärka konkurrenskraften behöver en organisations 

förmåga att bedriva projektarbetsformen regelbundet undersökas och utvärderas. Det är 

en långsiktig process som tar tid men som också betalar sig (Tonnquist, 2014, s.352). 

Hur projektmogen en verksamhet är har stor betydelse för hur framgångsrik 

organisationen är det gäller att driva projekt (Tonnquist, 2014, s.227). Riskerna för 

överdrag i tid och budget ökar alltid i en organisation med låg projektmognad. För att 

bli bättre på att driva projekt kan en organisation vidta två åtgärder: 

1) Minska risknivån och höja kvalitetsnivån i de projekt som startas. 

2) Öka projektmognaden i organisationen.  

Att minska ingående projektrisker och öka projektkvalitetsnivån i de projekt som startas 

vilket kan delvis kompensera för risken med låg organisatorisk projektmognad. Om 

organisationen också ökar sin projektmognad kommer risknivån i hela 

projektverksamheten att minska. Certifiering av projektledare kan också vara en viktig 

del i att höja nivån på projektverksamheten (Tonnquist, 2014, s.411). 

Baseline management har utvecklat en metod för att utvärdera en organisations 

projektmognad som de kallar för Svenskt Projektindex, SPI. SPI utgår från fem 

projektmognadsnivåer och sju verksamhetsprocesser som anses avgörande för ett 

företags förmåga att genomföra projekt på ett effektivt sätt (Tonnquist, 2014, s.368). De 

sju verksamhetsprocesserna är: 

 Intern styrning – Planering och uppföljning, hantering av ändringar och 

mätning av resultat 

 Nyttorealisering – Kravhantering, effekthemtagning och tydligt ägarskap 

 Ekonomisk styrning – Kostnadsuppföljning, kalkylering, business case 

 Intressenthantering – Intressentanalys, kommunikation, hantera 

förväntningar 

 Riskhantering – Riskanalys och åtgärdsplanering, problemlösning 

 Strategisk styrning – Tydlig beställarroll, koppling till strategiska mål 

 Resurshantering – Tydliga roller, matcha behov med rätt kompetens, 
resursplanering 

År 2016 lades ytterligare en process till listan, ”Agilitet” som mäter hur väl 

organisationen anammat agila metoder och arbetssätt. (Baseline Management, 2018). 

Begreppet Agil projektledning förklaras i ett följande stycke i detta kapitel. 

De fem projektmognadsnivåerna beskrivs på följande sätt av Baseline Management 

(2018) och Tonnquist (2014, s.355) 

1. Medveten – Inga etablerade projektprocesser, otydlig ansvarsfördelning, 

händelser och individuella val styr arbetet, beroende av nyckelpersoner 
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2. Upprepad – Flera projektprocesser men ingen gemensam, projekt startar 

med formell beställning, ansvarsfördelningen är oklar och 

kommunikationsstrategin är otydlig 

3. Definierad – Gemensam projektprocess, engagerad ledning, etablerat 

projektkontor, projektlägesrapportering som inkluderar risker, 

ändringshantering och kvalitetsstyrning. 

4. Styrd – Projektprocessen integrerad med övriga system i organisationen, alla 

projekt använder processen, projekt styrs med nyckeltal, 

projektportföljhantering. 

5. Optimerad – En lärande organisation som kontinuerligt förbättrar sina 

processer, stor anpassningsförmåga, ledningen ses som förebild. 

 

Figur 1 illustrerar storleken på en uppräkningsfaktor för tidsåtgång och budget som 

enligt Tonnquist (2014, s.227) behöver användas för att kompensera för projektens 

risknivå och organisationens projektmognad. Projekten i modellens ”gröna” område 

motsvaras av ”bra” projekt med låg projektrisk och hög projektkvalitet medan ”orange” 

motsvaras av ”tveksamma” projekt med relativt hög projektrisk och med vissa 

kvalitetsbrister som till exempel dålig förankring i organisationen. En organisation på 

mognadsnivå 2 behöver räkna upp tid och budget med en faktor på mellan 1,1 – 1,5 för 

bra, ”gröna” projekt och med 1,5–2,9 för tveksamma ”gula” projekt samt med 2,9–3,0 

för dåliga, ”orangea” projekt.  Modellen illustrerar också att för att uppräkningsfaktorn 

blir mycket stor i de fall där en omogen organisation ger sig i kast med projekt som 

innehåller en hög risknivå eller en högre nivå av osäkerhet. Ju mer komplexa projekt, 

desto viktigare blir organisationens mognadsgrad för att undvika stora extrakostnader. 

 

 
Figur 1 Projektmognad och risktillägg för budget och tidplan (Tonnquist, 2014, s.227) 

Kvalitativa studiens perspektiv 

Syftet med en kvalitativ studie är att skaffa en djupare och annan kunskap än den 

ofta fragmenterade kunskap som erhålls av kvantitativa metoder (Patel & Davidsson, 

2011, s.119). Kvalitativa studier kräver ständig reflektion och god överblick då det 

sällan finns enkla procedurer eller standarder att följa. Kvalitativ information kan därför 

vara ett användbart komplement till kvantitativ information. 

Fallstudie 

Fallstudie innebär att genomföra studien på en mindre avgränsad grupp. Ett ”fall” 

kan utgöra en organisation, en grupp eller en individ. En fallstudie har som syfte att få 

så ett helhetsperspektiv med så heltäckande information som möjligt. (Patel & 

Davidsson, 2011, s.56) 

Brevmetoden  

Brevmetoden kan enligt Berg (2000, s.24) ses som ett mellanting av intervju och 

enkät. Anställda uppmanas att skriva ett brev till undersökningsledaren om det ämne 

som skall undersökas.  Inga standardiserade frågor ställs och skrivandet blir därför fritt 
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och spontant vilket ger den svarande möjligheten att skriva om sådant som de själva 

anser viktigt att berätta. Svaren anonymiseras och rådata från breven bryts ner i 

beståndsdelar och gemensamma utsagor och uttryck sammanställs. Breven erbjuder 

ytterligare en uttrycksform och en källa till kompletterande kvalitativ information. 

Intressentanalys 

En intressentanalys är en kartläggning över personer som påverkar och påverkas av 

projektet. Intressenterna delas in i tre kategorier (Tonnquist, 2014, s.68); 

- Kärnintressenter – intressenter med beslutande och/eller drivande roller inom 

projektet. 

- Primärintressenter – intressenter som i hög grad påverkas av projektet och därför 

vill påverka projektet. 

- Sekundärintressenter – intressenter med ett relativt lågt intresse för projektet och 

som troligen inte aktivt kommer att påverka projektet. 

Prioritering av förbättringsförslag  

Ulwick (2005, s.46) har skapat en metod för att räkna ut ett så kallat ”opportunity 

score” som kan användas för att prioritera bland möjliga förbättringsområden. Formeln 

innebär att förbättringsområden som har stor differens mellan vad kunden bedömer som 

viktigt och nuvarande prestandanivå får en högre ”opportunity score”, dvs. får högre 

prioritet för förbättring. Ulwick´s formel kan skrivas som: 

Prioritetsindex = (viktighetsfaktor + (viktighetsfaktor – nuvarande prestandanivå) 

Reliabilitet 

I en kvantitativ studie handlar reliabiliteten om att få samma mätvärden vid 

upprepade mätningar samt om hur väl mätningen klarar av att stå emot att ge utslag för 

slumpmässiga fenomen som inte är relaterade till det vi vill mäta (Patel & Davidson, 

2011, s.103). 

I en kvalitativ studie handlar reliabiliteten istället om vikten av att kunna fånga en 

relevant ögonblicksbild. En bild kan förändras till exempel om en den undersökta 

personen mellan mätningarna ändrat sinnesstämning eller lärt sig något från tidigare 

frågor. Därför kan olika svar erhållas från samma person och på samma fråga utan det 

behöver vara ett tecken på dålig reliabilitet. Reliabiliteten bör ses mot bakgrund mot den 

unika situation som rådde just i undersökningstillfället (Patel & Davidson, 2011, s.106) 

Validitet 

Generellt kan validitet beskrivas som ett mått på om mätningen mätt rätt saker och 

är tillförlitlig i förhållande till syftet (Patel & Davidson, 2011, s.102). I kvalitativ 

forskning anses varje studie vara unik och därför finns inga självklara regler för hur 

validiteten ska skattas (Patel & Davidson, 2011, ss.106-109). Validiteten i en kvalitativ 

studie behandlar frågan om forskaren lyckats skaffa underlag för att göra en trovärdig 

tolkning av de studerades omvärldsuppfattning (Patel & Davidsson, 2011, s.106). 

Projektplanering 

Syftet med att planera ett projekt är att skapa en bild över vad som ska göras och i 

vilken ordning det ska göras. Ett resultat av projektplaneringen är bland en övergripande 

tidplan som blir ett underlag för att följa upp projektet. Även agila projekt behöver en 

övergripande sammanhållande plan som visar projektets etapper (Tonnquist, 2014, 

s.136). 
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Standarden ISO 21500 illustrerar planeringsprocessen och de aktiviteter som ingår 

för att skapa en projektplan. Aktivitetsnedbrytning med WBS ingår som en central 

process för att beskriva projektets omfattning innan planen skapas, se 4.3.12 i figur 2. 

 
Figur 2 Processgrupp ”Planering” i ISO 21500 

Planering av byggprojekt 

I byggprojekt kan det vara så att projektplanen inte är ett enda dokument eftersom 

dokumentstrukturen kan vara mycket omfattande på grund av de många lagar och regler 

som behöver följas i ett byggprojekt. Varje fas kan utgöras av ett eller flera projekt som 

kan planeras separat (Tonnquist, 2014, s.136). Samma planeringsprinciper kan tillämpas 

även i projekt som utgör en byggfas. Svensk byggtjänst utger en guide som heter ”Leda 

Byggprojekt” (Svensk byggtjänst, 2009) som innehåller en övergripande 

projektprocessbeskrivning och generella checklistor för byggprojekt. Projektprocessen 

och uppdelningen i guiden ”Leda byggprojekt” bygger på praxis från PMI och PMBOK 

guide (Svensk Byggtjänst, 2009, s.8). 

Figur 2 från ISO 21500 (2012, s.11) visar hur processgruppen ”Planering” 

interagerar med andra processgrupper. Figuren visar att processgruppen “planering” är 

utgångspunkt för processgruppena “styrning” och “tillämpning” (ISO 21500, s.12).  

Generellt kan sägas att ju större projekt desto mer kritisk är planering och struktur.  

Svenska standardiseringsinstitutet, SIS har tagit fram en serie på åtta handböcker 

som beskriver hur olika bygghandlingar bör utformas utifrån den svenska byggsektorns 

rekommendationer, denna standard kallas för Bygghandlingar 90 och är tänkt att 

användas för att strukturera dokument och handlingar i byggprojekt. (SIS, 2018).  
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Figur 3 Processgruppen ”Planerings” kopplingar till andra projektprocessgrupper (ISO 

21500:2012, s.11) 

WBS 

En nedbrytning av processgruppen “Planering” visar att momentet 

“Arbetsnedbrytning” (WBS) ingår som en central del i processgruppen ”planering”. 

Detta förhållande beskrivs i både i ISO 21500 (2012, s.33) samt i PMBOK Guide (2017, 

s.25). Även Semcons utbildningsmaterial för XLPM visar hur WBS ingår som den 

första delen i processgruppen ”Planera projektet”. Enligt SS-ISO 21500 (2012, s.18) är 

syftet med WBS att skapa en hierarkisk nedbrytning av det arbete som behöver slutföras 

för att uppnå projektets mål. 

Strukturen för arbetsnedbrytning ger ett ramverk för hur projektarbetet kan delas upp i 

mindre mer hanterbara delar. Projektets innehåll kan struktureras upp i t.ex. 

projektfaser, leveranspaket, lokalisering eller fackområde. Ju längre ner i strukturen, 

desto högre blir detaljeringsgraden (ISO 21500, 2012, s.18).   

En WBS skapas vanligtvis tidigt i projekt eftersom den används som indata till 

framtagande av tidplan, resursplan och budget. Den fastställda WBS:en bör ses som en 

del av specifikationen för projektets omfattning. Ändringar i WBS efter fastställande 

behöver regleras av rutiner för ändringskontroll eftersom ändringar i WBS innebär 

ändring i projektets omfattning (PMBOK, 2017, s.161). En viktig regel i skapandet av 

WBS är den så kallade 100%-regeln som innebär att en wbs ska omfatta allt arbete som 

ingår i projektet och summan av arbetet på lägstanivån ska vara detsamma som summan 

av hela arbetet i projektet (Tonnquist, 2014, s.61). 

 
Figur 4 WBS som den första delen av projektplanering enligt XLPM (Semcon, 2018) 

Agil projektledning 

Agil är ett paraplybegrepp för flera utvecklingskoncept. Agil utveckling har sin 

bakgrund i mjukvaruutveckling men dess principer har spridit sig även till andra 
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branscher. Det agila manifestet bygger på 4 värderingar, 12 principer och ett stort antal 

arbetssätt.  

De fyra värderingarna är: 

1. Individer och samspel framför metoder, processer och verktyg. 

2. Användbart resultat framför omfattande dokumentation. 

3. Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar. 

4. Anpassning till förändring framför att följa en statisk plan. 

 När de fyra värderingarna presenteras framhålls att även om den högra delen av 

texten som skrivs i fet text anses viktig så är den vänstra delen viktigast. (PMI, 2017a, 

s.10). Agila värderingar har mycket gemensamt med Lean med sitt starka kundfokus, 

täta leveranser och ständiga förbättringar. 

PMI beskriver sin bok “Agile Practice Guide” (PMI, 2017a) som en guide för 

projektteam som befinner sig i det röriga mellanskiktet mellan förutsägbara och agila 

approacher, som försöker balansera mellan komplexitet och innovation och som är 

angelägna att utveckla sina team.  

Tonnquist (2014, s.83) skriver att en kombination av tidplanering och agila metoder 

ofta är att rekommendera då det ger en övergripande struktur under hela projektet 

samtidigt som agila metoder ger flexibilitet under genomförandefasen att agera snabbt i 

det korta perspektivet.  

Aktivitetsplanering, olika metoder 

Milstolpemetoden passar för mindre projekt eller uppdrag som är enkla att 

överblicka utan att det behövs en omfattande arbetsstruktur, eller för projekt som till 

stor del liknar andra, redan genomförda projekt eller för uppdrag som projektledaren 

känner till. Milstolpemetoden utgår helt enkelt från milstolpeplanen och aktiviteter 

planeras in mellan milstolparna (Tonnquist, 2014, s.144)  

Arbetspaketsmetoden utgår från den genomförda aktivitetsnedbrytningen 

(WBS:en). Gruppen tar ett arbetspaket i taget och gör bedömningen om paketet behöver 

brytas ner eller om detaljnivån i WBS:en är tillräcklig. Projektgruppen kan till exempel 

ställa sig frågan om detaljnivån skulle vara tillräcklig för att en ny projektmedlem 

snabbt skulle kunna sätta sig in i projektet och bli produktiv med hjälp av nuvarande 

detaljnivå. Om förarbetet, det vill säga aktivitetsnedbrytningen i form av WBS:en håller 

en god kvalitet går arbetet med arbetspaketsmetoden fort. Nästa steg i 

arbetspaketsmetoden är att skapa en nätplan. Nätplanen skapas genom att de arbetspaket 

som behöver utföras i en speciell ordning identifieras och kopplas ihop i ett logiskt 

flöde. De arbetspaket som inte är beroende av varandra förs in i parallella flödeslinjer i 

nätplanen. Det är viktigt att komma ihåg att det bara är de arbetspaket som är längst ut i 

noderna i WBS:en som förs över till nätplanen och inte de överliggande paketen. Om 

WBS:en är korrekt utförd och 100 % -regeln tillämpats så säkerställs också att inga 

aktiviteter missas i nätplanen vilket sedan också leder till en heltäckande projektplan. 

(Tonnquist, 2014, s.145) 

Figur 5 visar processen hur WBS via nätplan utgör indata för projektplan, 

resursplan och budget. 
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Figur 5 Illustration av arbetsgång; Omfattning - nätplan - projektplan, resursplan 

(Sanoma utbildning, 2018) 

 

Aktivitetsmetoden; För projekt som ska genomföras agilt behövs inte en lika 

detaljerad tidplan i form av ett Gantt-schema utan det kan räcka med en övergripande 

plan som visar i vilken ordning olika delar av arbetet behöver utföras samt när de 

viktigaste leveranserna behöver vara klara. Första steget är att skapa en lista över de 

arbetspaket som projektet omfattar. Inom agil projektledning kallas en sådan lista för 

produktlogg.  

Den övergripande planen skapas utifrån projektets WBS (Tonnquist, 2014, s.148). 

Det innebär att oavsett om ett projekt bedrivs med etappmetoden, arbetspaketsmetoden 

eller milstolpementoden är WBS en viktig ingrediens för att skapa en fungerande plan. 

Processen för en etapplanering kan enligt Tonnquist (2014, s.149) se ut på följande sätt: 

1. Prioritera vad som ska ingå i den etapp som planeras (etappens omfattning) 

2. Överför krav till aktiviteter 

3. Bestäm vem som gör vad 

4. Följ upp arbetet varje dag 

5. Leverera godkända delresultat 

6. Strukturera och planera om inför starten av nästa etappstart 

Figur 6 visar likheter och skillnader i planering i projekt med tidplan och projekt 

som bedrivs enligt agila principer. Aktivitetsnedbrytning ingår som en central process i 

oavsett om projekt drivs agilt eller med tidplan. 
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Figur 6 Projektplaneringsprocessen, likheter och skillnader mellan 

aktivitetsmetoden och etappmetoden (agil metod), baserat på Tonnquist (2014, s.138) 

 

Nätplan/Nätplanering; En nätplan visualiserar arbetsstrukturen och visar vad som 

ska göras och i vilken ordning. Den vanligaste och enklaste varianten av nätplan är 

milstolpeplanen som bara innehåller etappmål och beroenden mellan milstolparna. Ett 

annat namn på milstolpeplanen är grovplan eller den logiska planen. Milstolpeplanen är 

ett bra kommunikationsunderlag för att visa hur projektet ska genomföras men den är 

inte tillräckligt detaljerad för att kunna användas som underlag i genomförandefasen. 

För att skapa en nätplan som är användbar under genomförandefasen krävs en nätplan 

som inte bara visar milstolpar utan också aktiviteter (Tonnquist, 2014, s.134). En 

nätplan som genereras utifrån en strukturerad WBS är ett exempel på en sådan plan, se 

teoriavsnittet om arbetspaketmetoden. 

Kanban 

Kanban är en metodik som använts inom Lean Production under lång tid. Under 

mitten av 2000-talet dök kanban upp som ett alternativ till de agila metoder som var 

populära vid denna tid. Kanban är mindre regelstyrd än till exempelvis Scrum och kan 

ses som en metod som kan användas för att börja där man står. Det är relativt snabbt och 

enkelt för ett team att börja med Kanban för att bli mer agila (PMI, 2017a, s.13). 

Systemstöd för projektledning 

Effektivitet från system för projekt och portföljledning skapas genom att 

projektverktyget kan ge en överblick över hela projektverksamheten, samtidigt som 

enskilda projekt och processer enkelt kan följas upp. Rätt implementerat kan ett verktyg 

underlätta planering och uppföljning av projekt (Tonnquist, 2014, s.385) Det finns olika 

benämningar och förkortningar för projektledningsverktyg. Tonnquist (2014, s.387) 

skriver om ”EPM”, Enterprise Project Management, KPMG och PMI använder 



Sid 15 av 52 

 

begreppet ”PMIS” project Management Information System (KPMG, 2015). KPMG 

beskriver PMIS på följande sätt:  
“A PMIS is designed to improve project planning, scheduling,monitoring and 

controlling, in order to raise the quality of decision-making in each phase of the project life 

cycle. It enables engineers and project managers to communicate project status swiftly and 

accurately with functional departments, while also keeping senior management up to speed 

on all the projects in the organization’s portfolio.“ 

Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalys är ett centralt verktyg i Leanarbete. Utvalda flöden analyseras 

systematiskt och en värdeflödeskarta tas fram som visar hur värde skapas i en befintlig 

process. Värdeflödeskartan speglar både flödet av material och flödet av information. 

Slöseri och ineffektivitet i nuläget identifieras. Med värdeflödesanalysen som 

utgångspunkt kan en ny, förbättrad process skapas (Sörqvist, 2013, s.129). 

DMAIC 

Six Sigma består av en strukturerad problemlösningsmetodik baserad på 

användande av effektiva förbättringsverktyg (Sörqvist & Höglund, 2007, s.9) DMAIC 

är en problemlösningsprocess som används inom Six Sigma och är en förkortning för 

Define, Measure, Analyze, Improve och Control. Första steget i DMAIC, Define består 

i att det problem som ska lösas först behöver definieras tydligt. I andra fasen, Measure 

hämtas mer fakta om problemet. I tredje fasen Analyze, analyseras insamlad fakta med 

syfte att identifiera problemet och dess bakomliggande orsaker. I fjärde fasen Improve 

tas lämpliga åtgärder fram och förbättringen genomförs. I femte och sista fasen införs 

nödvändig uppföljning och styrning för att säkerställa att lösningen förblir effektiv över 

tid (Sörqvist & Höglund, 2007, s.73).  

 

2.2 Tidigare forskning/arbeten 

 

Swedish Project Review 2018 (KPMG, 2018) - Embracing Agility 

Swedish Project Review är ett index för projekt som omfattar branschspecifika 

nyckeltal, trender och beskriver områden som behöver förbättras. Rapporten ges ut 

årligen i samarbete mellan KPMG och Project Management Institute (PMI). År 2018 

bygger slutsatserna på svaren från sammanlagt 382 respondenter (Kvalitetsmagasinet, 

2018). Rapporten listar ett antal generella framgångsfaktorer för projektledning och 

undersöker både hur stor insikten är om dessa faktorer i organisationen samt hur utfallet 

ser ut. Studien visar att insikter finns men att implementering och utfall brister i många 

områden. Just bristen på flexibiltet och agilitet är ett genomgående tema i 2018 års 

rapport. Just vikten av agilitet (89 % anser att det är viktig) och bristen i tillämpning 

(endats 12%) anser sig vara agila gör att agilitet framställs som ett viktigt 

utvecklingsområde för att öka chanserna till framgång i projekt.   

Global Construction Survey 2017 (KPMG, 2017) Make it, or break it - 

Reimagining governance, people and technology in the construction Industry. Denna 

studie är en global studie genomförd av KPMG som inriktar sig mot byggindustrin. 

Rapporten behandlar utmaningar med låg produktivitet och utmaningar med 

projektledning inom byggbranschen. Rapportens forskning kretsar kring styrning och 
samordning mellan aktörer (t ex underleverantörer i stora infrastrukturprojekt). 

Rapporten lyfter fram vikten av granskning och styrning av projekt och lyfter fram 

vikten att ha flexibla och väl avvägda kontroller. Rapporten lyfter fram 

projektstyrningsverktyg (t ex. projektportaler) som en möjlig framtida framgångsfaktor. 
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48 % av de svarande 2017 har redan verktyg på plats och 30 % svarar att de planerar att 

införa sådana verktyg. 

Global Construction Survey 2015 (KPMG, 2015), Project Owners Survey - 

Climbing the curve. Denna studie är 2015 års utgåva av ovanstående studie. 2015 års 

studie beskriver hur mognadsgraden ser ut för projektägare inom byggbranschen. 

Rapporten handlar också om projektstyrningsverktyg och att de inte är speciellt spridda 

men att trenden är ökande. Rapporten framställer att planering inom byggbranschen ofta 

kännetecknas av en väldigt detaljerad aktivitetsplanering som hindrar teamen att se 

aktiviteterna på en övergripande nivå och att de största projektmisstagen orsakas av 

dålig ”Scope management”, dvs. hantering av projektets omfattning. Rapporten 

konstaterar också att undersökningen visar att trenden inom branschen går mot ökat 

samarbete med underleverantörer och att samarbete och ömsesidigt förtroende mellan 

samverkande företag är viktigt för framgång.  

PMI PMBOK guide, 6:th edition – Är både en ANSI och IEEE standard. PMBOK 

Guide beskriver projektledning och projektrelaterade koncept fördelade i fem 

processgrupper och tio kunskapsområden. Processgrupperna är; Initiating, Planning, 

Executing, Monitoring & Controlling, och Closing. Uppdelningen i kunskapsområden 

är: Project integration management, Project Scope management, Project time 

management, Project cost management, Project quality management, Project HR 

management, Project communications management, Project risk management, Project 

procurement management och Project stakeholder management. 

PMIBOK guide är också basen för projektledarcertifiering av PMI och är något av 

ett referensverk för projektledare (Tonnquist, 2014, s.409)  

PMI PMBOK - Construction extension to the PMBOK Guide (2016) – 

Innehåller kompletterande information för byggindustrin till PMBOK guide. 

Kompletteringarna är främst inom kunskapsområdena, hälsa, säkerhet och miljöstyrning 

samt ekonomistyrning för byggprojekt. PMI Construction extension har främst använts 

för att kontrollera att de rekommendationer som ges i detta examensarbete rapport inte 

motsägs av några av de speciella tillägg för byggprojekt som ges i PMI:s 

kompletterande standard. 

ISO 21500:2012 – ISO 21500 är en internationell standard som kan användas av 

alla företag och organisationer. Standarden är generell och passar alla typer av projekt. 

Standarden bygger på sammanställning av kunskap inom projektledningsområdet och 

beskriver koncept och principer som kan betraktas som god praxis i projektarbete. 

Projektledning – Tonnquist, (2014) – Är en heltäckande bok om projektledning. 

Boken följer samma processmodell som används av ISO 21500 och PMBOK guide 

vilket gör det möjligt för läsaren att relatera bokens innehåll till ovan nämnda standards. 

Boken används bland annat i utbildning i projektledning på Uppsala Universitet. Boken 

innehåller också en generell projektmodell och det finns en hemsida kopplad till boken 

med ytterligare material som använts som inspiration i detta arbete. 

XLPM (Semcon) – XLPM är en generell modell för projektledning som 

marknadsförs av Semcon. Modellen utvecklad från Ericssons modell PROPS. PROPS 

har använts sedan 1988 och har kontinuerligt anpassats till aktuella standarder och 

praxis inom projekthantering. Modellerna i XLPM baseras på internationellt 

accepterade definitioner och begrepp och är tänkta som stöd och vägledning för företag 

som vill förbättra sin förmåga att hantera projekt (Tonnquist, 2014, s.399)  

Wenell (2018) – Wenell är en projektmodell som delar in olika arbeten av 

engångskaraktär i tre olika kategorier: projekt, uppdrag och uppgifter. Enligt Wenell är 

syftet är att få till en bra balans mellan styrning/formalia och enkelhet. Till stöd för olika 

typer av arbete finns i Wenells projektmodell tre varianter anpassade efter de skiftande 
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behoven. Arbetsmönstret är snarlikt och verktygslådan kan komma till nytta för alla tre 

kategorierna. 

Statens offentliga utredningar (SOU 2012:39) är ett betänkande från 

produktivitetskommittén men underrubriken ”Vägar till förbättrad produktivitet och 

innovationsgrad i anläggningsbranschen”.  Kommittén ser en stor potential att öka 

produktiviteten och innovationsgraden i anläggningsbranschen. Rapporten beskriver en 

målsättning att öka produktiviteten i anläggningsbranschen med 2-3 % per år. Som 

förslag för att öka effektivitet förespråkar utredningen bland annat ökad andel 

totalentreprenader, rapporten skriver bland annat: 
”Konsulten ska planera, organisera och leda projekteringen, dokumentera, verifiera 

och kvalitetssäkra samt ta fullt ansvar för att leverera den produkt som är beställd”…. ” 
Kommitténs bedömer att andelen totalentreprenader måste vara så omfattande att det 

utbildas en långsiktig och stabil marknad där entreprenad- och konsultföretag gör sina  

utvecklingsinsatser och anpassar sig för detta. (Regeringen, SOU 2012:39, s.16-17) 

Sammanfattningsvis beskriver rapporten en trend som innebär att konsulter inom 

anläggningsbranschen i framtiden i ännu större utsträckning än idag förväntas kunna 

leda, samordna, styra och ta ett större ansvar för sina projekt.  

Svensk Teknik och Design och Svensk byggtjänst har utgett en guide som heter 

”Leda Byggprojekt” (Svensk byggtjänst, 2009) som innehåller en övergripande 

projektprocessbeskrivning och generella checklistor för byggprojekt. Projektprocessen 

och uppdelningen i guiden ”Leda byggprojekt” bygger på praxis från PMI och PMBOK 

guide vilket kan ses som att Svenska byggbranschen anser att teorier och praxis från 

PMI är relevanta och tillämpbara (Svensk byggtjänst, 2009, s.8). 

 

3. Metod 
Denna del syftar till att beskriva hur uppsatsen arbetats fram samt visa vilka 

metodval som gjorts för att producera resultat. 

 

Metodiken som användes i denna studie var till största del deduktiv då studien 

utgått från de teorier som beskrivs i inledningen och sökt skapa ny kunskap utifrån 

tillämpningen av dessa teorier på ett enskilt fall. Metodiken innebär att tillämpa 

strategiska framgångsfaktorer från teori och forskning om projektledning på en 

organisation och utifrån dessa teorier skapa ny kunskap som visar hur de allmänt 

beskrivna framgångsfaktorerna kan tillämpas praktiskt i en specifik organisation för att 

lösa ett generellt problem. Forskningsfrågorna i uppsatsen besvaras med hjälp av 

teoretisk och empirisk faktainsamling följt av analys, idégenerering och till sist 

konkretisering av förslag. Arbetsgången har följt de fem faserna i DMAIC, definition, 

mätning, analys och generering av förbättringsförslag. Kontrollfasen utgörs av att skapa 

förslag på hur implementering samt uppföljande mätning kan ske samt att överlämna 

denna rapport till det studerade företaget. Företaget ansvarar själva för beslut och 

genomförande av implementeringen.  

Teori har hämtats från litteraturstudier, undersökningar samt studier av ledande 

praktik inom projektledning, trender inom området såsom de beskrivs i artiklar och 
undersökningar. Empirin har i första hand insamlats från fallstudien i den studerade 

organisationen, intervjuer på plats, dokumentsökning i och analys av 

verksamhetssystemet, möten och workshops, samt sammanställning av resultat från en 

genomförd enkätundersökning.  

Slutsatser, förbättringsförslag och rekommendationer för implementering 

formulerades slutligen för det specifika företaget. Det har varit rapportförfattarens 

ambition att de slutsatser som dras också kommer att vara generaliserbara och därmed 
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gå att appliceras på andra företag och organisationer som bedriver projekt och som 

önskar öka sin effektivitet i projektledning. 

Forskningsansatsen startade med att rapportförfattaren letade efter områden där det 

finns gott om teoretisk kunskap men där den praktiska tillämpningen brister. Valet föll 

tidigt på projektledning och svårigheten för organisationer att lyckas med sina projekt. 

Ett studieobjekt för fallstudien, det vill säga den studerade organisationen valdes ut och 

en förstudie inleddes för att undersöka om organisationen var lämplig för 

genomförandet av ett examensarbete i industriell teknik med inriktning på 

verksamhetsutveckling och projektledning. Det följande examensarbetet genomfördes i 

nära samarbete med organisationen och baserades till stor del på resultatet av den 

genomförda förstudien. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Design av studien  

Det stod tidigt klart att studien skulle bestå av kvalitativ men också till viss del 

kvantitativ information vilket innebar att studien behövde designas för att kombinera 

kvalitativa och kvantitativa metoder för att skapa en bred kunskapsbas. Detta arbetssätt 

kallas metodkombination (Denscombe, 2016, s.219). Studien har haft en deduktiv ansats 

vilket innebär att utifrån allmänna principer och teorier om projektledning dra slutsatser 

om enskilda företeelser, skapa hypoteser som sedan empiriskt provas i den aktuella 

organisationen. En sådan ansats kan kallas hypotetisk-deduktiv ansats (Patel & 

Davidsson, 2011, s.23) 

Anledning till att metodkombination ansågs vara en lämplig metod är bland annat 

möjligheten att utveckla de fynd som gjordes i studien. Ett exempel på hur arbetet med 

metodkombination kunde se ut är en av de tidigaste faktainsamlingsaktiviteter som 

genomfördes i förstudien; en kvalitativ, öppen brevintervju med representanter för 

organisationen. Den kvalitativa informationen från breven kunde i följande steg 

användas till att utveckla en kvalitativ mätmetod i form av en enkät och olika index för 

projektmognad. Den i huvudsak kvantitativa enkäten innehöll även kompletterande 

kvalitativa svar för att skapa en bredare förståelse för organisationens situation. En 

kvantitativ prioriteringsmodell designades som där två olika kvantitativa svar 

kombinerades på ett sätt som gjorde att en tydligare prioriteringsordning kunde erhållas. 

De olika kvantitativa indexvärdena och prioriteringsindexet i enkäten kunde i senare 

steg utgöra diskussionsunderlag vid intervjuer och workshops där både kvalitativ och 

kvantitativ information behandlades vilket gjorde att analysen utvecklades och gav en 

bredare kunskap om den studerade organisationen.  

En forskares arbete består av att koppla teori och verklighet till varandra (Patel & 

Davidson, 2011, s.23). Förstudien resulterade i två forskningsfrågor och för att svara på 

Teori, Strategiska framgångsfaktorer,   

Global trendspaning 

Ny kunskap om hur ett generellt problem 

kan lösas i praktiken – generaliserbarhet till 

andra  

 

Tillämpning på en specifik organisation 

 

Figur 7 Forskningsmetod (egen illustration) 
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dessa behöver både teori och verklighet undersökas och kopplas samman för var och en 

av de ställda frågorna.  

För att svara på den första forskningsfrågan; ”Vilka åtgärder behöver det studerade 

företaget i första hand genomföra för att förbättra sin styrning för projekt”, behöver 

studien skapa både teoretisk och empirisk kunskap. Följande två punkter sammanfattar 

kunskapsmålsättningen för att besvara den första forskningsfrågan. 

1) Studien behöver skapa en god förståelse för teori, forskning och trender inom 

standarder och styrmodeller för projektledning samt kunskap om 

projektportaler och ledningsverktyg. 

2) Studien behöver skapa en god förståelse de unika förutsättningar som präglar 

den studerade organisationen och de ledningsverktyg som används. 

För att svara på den andra forskningsfrågan; ”Vilka åtgärder bör det studerade 

företaget i första hand genomföra för att skapa effektivare arbetssätt för projekt” 

behöver studien skapa teoretisk och empirisk kunskap. Följande två punkter 

sammanfattar kunskapsmålsättningen för att besvara den andra forskningsfrågan. 

1) Studien behöver skapa en god förståelse för teori, forskning och trender inom 

projektmetodik. 

2) Studien behöver skapa en god förståelse för hur arbetssätt och metodik tillämpas 

i den studerade organisationen. 

Genom studien har flera olika typer av metodkombinationer används. De olika 

metodkombinationerna sammanfattas i följande stycke. Versaler indikerar vilken metod 

som haft störst tyngd i respektive del. 

 

Tabell 1 Undersökningssteg och typer av behandlad information 

Teoristudier  
(under hela arbetet),  

  

Standarder, böcker, 

artiklar, internet 

KVAL + kvant Mest kvalitativ information men viss 

kvantitativ information används, t ex 

“andel organisationer som misslyckas 

med projekt”.  

Den kvantitativa informationen ger en 

mer fullständig bild och kan 

storleksbestämma de problem som 

beskrivs kvantitativt. 

 

Under förstudien 

  

Brev KVAL 

 

Innehållsanalys och tolkning av 

innebörd 

Intervjuer KVAL Kvalitativ information från brev och 

intervjuer användes i utformning av (den 

i huvudsak kvantitativa) enkäten 

Granskning 

avvikelserapporter 

KVAL+ kvan Huvudsakligen kvalitativ  

information, men frekvensen av 

avvikelser samt tid till stängning 

noterades vilket gav kompletterande 

kvantitativ information 

Enkät KVANT + kval Indexbaserad (kvantitativ) med 

kompletterande kvalitativ del, ger mer 

fullständig bild av nuläget i 



Sid 20 av 52 

 

organisationen 

Prioriteringsmodell KVANT + KVANT Kombination av två kvantitativa 

index för att öka tydlighet, visar 

kvantitativt vilka förbättringsområden 

som bör prioriteras. 

Projektmognadsanalys KVANT 

 

Kvantitativ, generaliserbart indexvärde, 

ger möjlighet att mäta och följa upp 

förbättringars effekt över tid. 

Ekonomisk relevans 

av ökad 

projektmognad 

KVANT + kval Kvantitativ bedömning av det 

ekonomiska värdet av kvalitativ 

förbättring 

 

 

Under projektfasen  

  

Detaljanalys 

verksamhetssystem 

KVAL + kvant Ytterligare täckning, olika 

metoder används för att 

undersöka olika komponenter, när de 

sammanförs tillför de nya 

dimensioner till ämnet, till exempel läsa 

rapporter, granska rutiner och räkna 

antal projekt som använt viss metodik. 

Intervjuer KVAL 

 

Innehållsanalys och tolkning av 

innebörd. 

Fallstudier KVAL+kvan Huvudfokus på kvalitativ  

information men kvantitativ 

information används för att 

komplettera bilden, exempelvis ”antal 

projekt som inte använt WBS”. 

Workshops KVAL + KVAN Ökad träffsäkerhet, genom att använda 

olika metoder för att ta itu med samma 

fråga och för att korsvalidera 

information 

 

Examensarbetet bestod av två huvudfaser. Den första fasen var en förstudiefas och 

den andra fasen var själva projektfasen. Arbetet inleddes med en förstudie i den 

studerade organisationen med syfte att ta reda på nuläget, de förutsättningar som präglar 

organisationen, att undersöka hur arbetssätt och metoder tillämpas och vilka 

ledningsverktyg som används. Studien undersökte hur projektmogen organisationen var 

att driva stora projekt. Förstudien bestod av fyra faser:  

- Fas 1: Förberedelsefas där rapportförfattaren samlade underlag, läste 

rutinbeskrivningar och höll inledande diskussioner med 

projektstyrningsansvariga på organisationen. 

- Fas 2: Grovskattning av nuläge. Samlade kompletterande underlag, kvalitativ 

faktainsamling med hjälp av personliga intervjuer samt brevmetoden. 

- Fas 3: Skapa detaljerad nulägesbeskrivning. Fördjupningsintervjuer och möten 

med projektstyrgrupp. Insamling av kvantitativ data från enkäter och skapandet 

av utvärderingsmodell. Insamling av kompletterande kvalitativ information i 

form av fritextsvar i enkäter. 

- Fas 4: Arbetet sammanställdes i en förstudierapport med hjälp av material från 

tidigare faser. Förbättringsområden identifierades och prioriterades i samråd 
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med identifierade intressenter i organisationen. Rapportslutsatser förankrades i 

ledningsgruppen och en grovplan för kommande examensarbete togs fram.  

Efter avslutad förstudie genomfördes resterande del av arbetet i projektform. De 

tillgängliga arbetsresurserna i examensarbetets projektgrupp bestod i första hand av 

rapportförfattaren själv vilket innebar att det ur projektledningssynpunkt inte fanns 

några större behov av resurssamordning, däremot behövdes tidsplanering och ett 

systematiskt tillvägagångssätt. Projektmetodiken från Six Sigma, DMAIC, med sina 

fem faser “Define, Measure, Analyze, Improve, Control” valdes som metodik för 

examensarbetets genomförandefas då metodiken ger projekt ett systematiskt arbetssätt 

för att finna de förbättringar som behövs (Bergman & Klefsjö, 2007, s.577). 

Förstudien låg till grund för detaljplaneringen av examensarbetet. Definitionsfasen 

planerades till att bland annat ta fram och förankra den övergripande tidplanen för 

examensarbetet med organisationen, handledare och ämnesgranskare. Teorinsamling 

planerades in tidigt i projektet för att relevant litteratur om projektledning kunde 

identifieras och litteratur som inte fanns tillgänglig kunde anskaffas.  

Definitionsfasen bestod även av att tillsammans med organisationen identifiera 

kontaktpersoner på företaget som skulle involveras i examensarbetet. Den inledande 

projektfasen avslutades med att projektets omfattning och tidplan förankrades med 

projektstyrgruppen i företaget. 

Aktiviteter som planerades för mätningsfasen var rapportstudier från 

internrevisioner av projektledningsprocesser och granskning av processbeskrivningar 

för uppdragsprocessen. Mindre workshops/arbetsmöten planerades med projektledare 

med syfte att kartlägga processerna översiktligt.  

I analysfasens planerades ytterligare en workshop med ett större team. Analysfasens 

andra del bestod i att rapportförfattaren analyserar den insamlade informationen och 

identifierade brister, gör konsekvensanalys och kopplar till teori. 

I examensarbetets sista fas, förbättringsfasen planerades generering av 

förbättringsförslag utifrån genomförda analyser. Förbättringsförslag diskuterades 

löpande med organisationen och sammanställdes i en skriftlig rapport. 

Organisationens projektstyrgrupp bestående av företagets vice VD, en gruppchef för 

projekt och byggledning Uppsalakontoret samt och chefen för projekt och byggledning. 

Rapportförfattaren och styrgruppen planerade in avstämningsmöten var 14:e dag under 

examensarbetets genomförande. Organisationens kvalitets- och miljöchef hade rollen 

som handledare. Rapportförfattaren, ämnesgranskaren samt handledaren planerade tre 

formella avstämningsmöten under förstudiefasen samt tre möten under examensarbetet.  

Handledaren och rapportförfattaren planerade däremellan löpande informella 

avstämningar på fredagar då rapportförfattaren var på plats i den studerade 

organisationen. Ytterligare ett tiotal utvalda representanter från organisationen 

identifierades att utgöra utökad referensgrupp att representera projektledarna som 

arbetar i processen. Denna referensgrupp var medvetet utformad av ledningsgruppen 

och rapportförfattaren gemensamt för att ge en representativ bild av organisationens 

olika synsätt, dvs. bestod av personer med olika bakgrund, personlighet och 

infallsvinklar. Interaktionen med denna grupp var främst tänkt att ske via planerade 

möten och workshops men också till viss del via formella och informella möten under 

projektet.  

 

3:2 Datainsamlingsmetod  

Studien grundar sig på en bred teoretisk bas och en god förståelse för den studerade 

organisationen. Syftet med datainsamlingen har varit att skapa denna breda 

kunskapsbas. 
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Metod för insamling av grundläggande teori: 

För att skapa en heltäckande bild av forskningsområdet projektledning har 

rapportförfattaren inledningsvis utgått från en hierarkisk modell som återges i figur 8. 

Modellen visar sambanden mellan standarder, styrmodeller, metodiker och 

projektverktyg och har tillämpats för att säkerställa att information från 

projektledningsområdets samtliga delar ingår i teoriinsamlingen. De element i modellen 

som rapportförfattaren fokuserat mest på är: 

- Standards: ISO 21500:2012 och PMI PMBOK guide (PMI, 2017b). PMI har 

två tillägg till PMBOK guide som använts i studien, PMBOK guide 

Construction Extension (PMI, 2016) som handlar om byggprojekt, samt PMI 

Agile Practice guide som handlar om Agil projektledning (PMI, 2017a). 

- Styrmodeller: De styrmodeller som varit i fokus är Project Base från Baseline 

management, en modell rapportförfattaren är bekant med då den tidigare ingått 

som kurslitteratur i tidigare studier. Rapportförfattaren arbetar till vardags i 

styrmodellen XLPM varför även denna styrmodell har ingått som källa till 

inspiration genom studien. För att skapa ytterligare teoretisk bredd gällande 

projektmodeller har Wenells styrmodell analyserats utifrån det material som 

finns tillgängligt på Wenells hemsida på internet. En övergripande jämförelse 

mellan de vanligaste kommersiellt tillgängliga styrmodellerna har också gjorts i 

arbetet och sammanfattas i Tabell 4. 

- Metodiker: Tid och resurshantering har varit i huvudfokus då dessa metodiker 

är centrala för projektledning och det bedöms som grundläggande att en 

organisation med hög projektmognad behöver bemästra tid och resurshantering 

för att nå framgång. 

- Verktyg och portaler – Sökningar genomfördes på internet efter tester och 

jämförelser mellan ett stort antal verktyg och portaler. Efter en inledande 

screening valdes Project Place, Jira, Trello, MS project samt Planisware ut som 

verktyg och portaler att undersöka närmare. Vissa av dessa verktyg var relativt 

kända av rapportförfattaren sedan tidigare och andra verkade intressanta för 

organisationen på grund av sin upplevda enkelhet. Alltför komplexa verktyg och 

portaler valdes bort med motiveringen att det bedömdes enklare att 

implementera grundläggande funktionalitet först. 

 
Figur 8 Samband mellan standarder, styrmodeller, metodiker och projektverktyg 

(Sanoma utbildning, 2018) 
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Metod för insamling av kompletterande teori. 

Utöver den teoretiska bas som beskrivs ovan har ett stort antal rapporter, artiklar 

och uppsatser i databaser och på internet sökts fram med hjälp av sökord (både på 

engelska och svenska) som till exempel projektledning, projektmognad, projektstyrning, 

WBS, Projektportal, byggprojekt, visuell planering, trender inom byggprojekt, PMI 

construction, Agile + Kanban. Insamlade artiklar granskades och en bedömning gjordes 

av vad som ansågs relevant för att utgöra komplement till den redan insamlade teorin. 

En sammanfattning av de mest tongivande artiklarna finns i avsnittet ”tidigare forskning 

och arbeten”. 

Metod för insamling av kvalitativ empiri. 

Datainsamling har skett genom intervjuer, enkäter och möten på arbetsplatsen. 

Enkäten har samlat in både kvalitativ och kvantitativ information. Ett tiotal formella, 

längre möten samt ett större antal kortare och mindre strukturerade uppföljande möten 

och intervjuer har genomförts under arbetet med ett tiotal olika individer på plats på 

företaget i både Stockholm och Uppsala. Deltagare på mötena har varit olika 

intressenter som arbetar i uppdragsprocessen. Diskussioner har förts både med 

representanter för ledningen samt de som arbetar i processen. Personerna har medvetet 

och metodiskt valts ut av styrgruppen för att ha en varierande bakgrund som 

representerar flera olika synsätt inom företaget. Personerna har varit alltifrån seniora 

projektledare med över 30 anställningsår till anställda som arbetat något enstaka år på 

företaget. De nyanställda kan ha erfarenheter från andra företag eller en ny utbildning 

och de med lång anställningstid bidrar med ett historiskt perspektiv. 

Som komplement till intervjuer har brevmetoden använts i förstudiens inledande 

fas. Brevmetoden kan enligt Berg (2000, s.24) ses som ett mellanting av intervju och 

enkät. Rådata från insamlade brev bröts ned i beståndsdelar och gemensamma utsagor 

och citat noterades. Med utgångspunkt i de sammanfattade utsagorna och 

frågeställningarna kunde nya frågor formuleras och ställas på uppföljningsmöten och 

intervjuer. Tanken med att använda en kombination av brev och intervjuer var att 

breven erbjöd ytterligare en uttrycksform för deltagarna att formulera sina synpunkter 

fritt och i lugn och ro utan yttre påverkan. Breven gjorde det möjligt att samla in annan 

typ av formation än vad som hade varit fallet om enbart intervjuer och möten använts 

som insamlingsmetod. Rapportförfattaren har fört löpande anteckningar under arbetet 

och dessa anteckningar har bland annat legat till grund för mycket av texten i denna 

rapport. 

Metod för insamling av kvantitativ empiri. 

Rapportförfattaren utgick från en befintlig projektmognadsmodell från SPI 

(Baseline Management, 2018). SPI är en svensk analysmodell som utvecklats av 

Baseline Management AB. SPI utgår från fem projektmognadsnivåer och sju 

verksamhetsprocesser som anses avgörande för ett företags förmåga att genomföra 

projekt på ett effektivt sätt (Tonnquist, 2014, s.368).  

År 2016 utökades antalet processer i SPI till åtta stycken då parametern ”Agilitet” 

infördes (Baseline Management, 2018) 

 Frågeställningar och kriterier har delvis anpassats till den studerade verksamheten 

för att möjliggöra en mer relevant mätning av projektmognad. I samråd med 

projektstyrgruppen på företaget skickades utvärderingsenkäter ut till olika intressenter i 

organisationen. 

Enkäten publicerades på Google Forms vilket automatiserade datainsamlingen då 

svaren fanns tillgängliga både i diagram och i tabellform. Kvantitativ data 



Sid 24 av 52 

 

sammanställdes i index och medelvärden och kvalitativa data sparades i tabellform i 

sina respektive kategorier. Svar från enkäten användes i följande kvantitativa analys då 

det ekonomiska värdet av ökad projektmognad beräknades. 

 

Tabell 2 Anpassad modell för bedömning av projektmognad (egen tabell, baserad på 

SPI) 

Par. SPI Anpassad modell Kommentar 

1 Intern styrning Intern styrning Intern styrning i den anpassade modellen inkluderar 

även riskhantering i projekt eftersom riskhantering 

bedömdes som en integrerad del av den interna 

styrningen. 

2 Nyttorealisering Värdeskapande Översätts till ”värdeskapande” för att vara lättare att 

förstå och tillämpa på företaget. 

3 Ekonomisk 

styrning 

Ekonomisk styrning Ingen skillnad 

4 Resurshantering Resurshantering Ingen skillnad  

5 Intressentanalys Kommunikation, 

tydlighet 

Intressentanalys syftar till att mäta kommunikation och 

tydlighet i förväntningar, har översatts till 

”kommunikation, tydlighet” för att bättre passa 

språkbruket på företaget och för att mäta interaktionen 

med interna intressenter. 

6 Riskanalys Utgår Riskanalys ingår i utvärderingsparametern ”intern 

styrning” i den anpassade modellen. Riskanalys anses 

vara en av de viktigaste arbetssätten i den interna 

styrningen 

7 Agilitet Visuell styrning och 

flexibilitet 

År 2016 infördes ytterligare en mätning i SPI, Agilitet, 

som har som syfte att mäta hur mycket företaget eller 

organisationen har anammat agila arbetssätt och 

metoder i verksamheten.  Denna dimension bedöms 

relevant för företaget och inkluderas i utvärderingen 

men döps om till ”Visuell styrning..” för att vara 

lättare att förstå. 

8 Strategisk 

styrning 

Strategisk styrning Syftar till att mäta kvalitet på uppdragsbeställningar 

och tydlighet i beställarrollen 

  

3.3 Dataanalys 

Detta kapitel beskriver hur dataanalysprocessen har gått till. 

 

Analys av kvalitativ data i textform genomfördes främst med hjälp av 

innehållsanalys. Innehållsanalys innebär tolkning av fakta, information och innehåll 

som återges i texten som analyseras. Kontext och betydelser som kan finnas ”mellan 

raderna” är inte det primära i innehållsanalys. Innehållsanalysen har ett positivistiskt 

synsätt och syftar till att kategorisera, leta förekomst av information och försöka 

kvantifiera den. (Denscombe, 2016, s.391). För att underlätta kvalitativ innehållsanalys 

av enkätsvar designades enkäten på ett sådant sätt att kodning av information 

möjliggjordes.  



Sid 25 av 52 

 

De svarande uppgav i enkäten sin roll och befattning, antal anställningsår på 

företaget samt totalt antal yrkesverksamma år inom projektledning. Ytterligare 

kategorisering möjliggjordes genom att de öppna frågorna efterfrågade svar inom två 

olika områden, dels ställdes frågan hur de svarande ansåg att projektverksamheten 

fungerade idag och dels vilka förbättringsförslag de ansåg var viktigast att lyfta fram 

utifrån sin egen utgångspunkt. Kodning och kategorisering av kvalitativ information 

gjorde det möjligt att testa om vissa typer av påståenden eller utsagor kom från en viss 

roll, eller till exempel om antal anställningsår påverkade sättet att uttrycka sig. Inga 

tydliga sådana mönster gick att finna och de svar som lämnades in var samstämmiga, 

oavsett antal anställningsår eller yrkeserfarenhet. 

Utöver innehållsanalys genomfördes ytterligare analys av text från brevsvar och 

fältanteckningar där syftet var att skapa djupare förståelse genom att aktivt göra en 

ansats att tolka tänkbara bakomliggande orsaker bakom citat och utsagor. Exempel på 

innehållsanalys av brevsvar återges i bilaga C. 

Kodningen i enkäten kom till användning även vid den kvantitativa analysen av 

enkätsvar. Vid analys av de svarandes skattning av projektmognad i de sju olika 

dimensionerna var det i och med kategoriseringen möjligt att se likheter och skillnader i 

bedömning på anställningsår och yrkeserfarenhet. Även i denna del av analysen var 

samstämmigheten i svaren god och inga uppenbara skillnader mellan de olika grupperna 

kunde utläsas utifrån kategoriseringen. De svarande bedömde nuvarande mognadsnivå 

på ett relativt likartat sätt och de skillnader som kunde ses gick inte härleda tillbaka till 

någon specifik kategori av svarande. 

Utmaningen i den kvantitativa analysen av enkäten var tolkningen av frågan som 

handlade om att ange vilka dimensioner där de svarande ansåg att förbättringar var 

viktigast att genomföra.  Analys av den kvantitativa bedömningen från enkäten i denna 

fråga visade att alla sju dimensionerna bedömdes som mycket viktiga att förbättra.  

 

 
Figur 9 Enkätsvar på frågan vilken dimension som anses viktigast att förbättra. 

 

Att alla förbättringsområden i enkäten kvantitativt bedömdes som lika viktiga 

innebar en utmaning vid prioritering och avgränsning till den efterföljande projektfasen. 

Risken för lika bedömning hade identifierats vid enkätens utformning. För att underlätta 

prioritering frågade enkäten både hur väl respektive dimension fungerade och hur viktig 
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den ansågs vara att förbättra. De sju dimensionerna graderades med en skala från 1-5 

där 5 innebär största vikt att förbättra.  

Ett prioritetsindex för förbättring räknades fram för respektive dimension med en 

formel som inspirerats av Ulwick´s formel för ”Opportunity Score”. Formeln innebär att 

de två faktorerna ”viktighet att förbättra” och ”bedömd förmåga” räknas ihop till ett 

index som ökar viktandelen för de dimensioner som är bedöms som både ”låg förmåga” 

och ”viktiga att förbättra” (Ulwick, 2005, s.46).  

Efter tillämpning av prioriteringsindexet framträdde en tydligare 

prioriteringsordning med de två förbättringsområden som sammantaget bedöms 

viktigast att fokusera på i projektfasen, ”styrning av projekt” och ”effektivare arbetssätt” 

som båda hade ett prioriteringsvärde över 7,5. Urvalskriterium var att välja ut och 

fokusera på de två största förbättringsområdena för att ha möjlighet att genomföra 

projektet inom tidsramen tio veckor. De två högst prioriterade förbättringsområdena 

valdes ut för vidare analys med hjälp av workshops och intervjuer. 

 

 
Figur 10 Prioritering av förbättringsområdåden (egen modell) 

 

Utifrån prioritering med indexvärdet kunde övergripande målsättningar för 

respektive förbättringsområde. Förbättringsområdena omfattar både verksamhetsnivå 

och projektnivå, se figur 11. De beskrivna målsättningarna för förbättringsområdena 

ligger sedan till grund för de två forskningsfrågorna som denna rapport bygger på. De 

två prioriterade förbättringsmålsättningarna som blev resultatet av den kvantitativa 

delen av enkäten i förstudien var:  

1. Förbättra styrningen för projekt – ta fram verktyg och arbetssätt på 

verksamhetsnivå, se nivå 4 & 5 i figur 11. 

2. Skapa effektivare arbetssätt för projekt – ta fram verktyg och arbetssätt 

på projektnivå, se nivå 2 & 3 i figur 11. 
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Figur 11 - 5 Olika nivåer av projektprocesser (vidareutvecklad egen modell, baserad på 

Tonnqvist, 2014, s.25) 

 

3.4 Validitet och reliabilitet  

Reliabilitet  

En hög reliabilitet i en kvantitativ studie handlar om att erhålla samma mätvärden 

vid upprepade mätningar och att mätningen klarar av att stå emot att ge utslag för 

slumpmässiga fenomen som inte är relaterade till det som mätningen avser (Patel & 

Davidson, 2011, s.103). Reliabiliteten i en kvalitativ studie kan inte tolkas med samma 

kriterier som kvantitativa studier. I en kvalitativ studie handlar reliabiliteten i  första 

hand om vikten av att kunna fånga en relevant ögonblicksbild. En ögonblicksbild kan 

förändras till exempel om en den intervjuade personen mellan mätningarna ändrat lärt 

sig något från tidigare frågor eller bara ändrat sinnesstämning. Även om olika svar 

erhålls från samma person och på samma fråga behöver det inte vara ett tecken på dålig 

reliabilitet. Reliabiliteten bör istället ses mot bakgrund mot den unika situation som 

rådde just i undersökningstillfället (Patel & Davidson, 2011, s.106). 

I arbetet har rapportförfattarens åtgärder för att upprätthålla god reliabilitet varit att 

arbeta systematiskt, noggrant och genom att ha ett öppet och objektivt förhållningssätt i 

analys av kvalitativ information. Ett exempel på aktiv åtgärd för att minska risken att 

påverkas subjektivt av egen dagsform har varit att återkomma flera gånger och vid olika 

tidpunkter för att analysera och tolka den insamlade kvalitativa informationen. En annan 

strategi som använts för att hålla en god reliabilitet i den kvantitativa analysen har varit 

att medvetet undvika att tänka på tänkbara lösningar och bara fokusera på det som sägs 

och beskrivs av de personer som intervjuats. Rapportförfattaren har själv arbetat på den 

studerade organisationen i två år och har över 18 års erfarenhet av projektledning vilket 

gör att egna åsikter kan påverka tolkningen av den information som hämtas in. 

Rapportförfattarens egen erfarenhet av projektarbete och projektledning kan bidra med 

att reliabiliteten i studien höjs, men det kan även påverka tolkningen subjektivt. Genom 

att medvetet fokusera på att enbart lyssna på det som sägs anser rapportförfattaren att 

reliabiliteten på den insamlade informationen inte påverkats negativt.  

Enkätstudien skickades till 15 identifierade intressenter och 13 har svarat. Även om 

svarsfrekvensen är hög omfattar inte den insamlade informationen alla uppdragsledare 

eller hela organisationen. Svar har inkommit från representanter för ledningsgruppen, 

projektledningsgruppen, avdelningschefer, seniora uppdragsledare, projektledare, 

kvalitetsrepresentanter, det vill säga de viktigaste identifierade intressenterna. 

Anställningstid på företaget hos de svarade sträcker sig från 1 upp till 37 år vilket gör att 

gruppen som svarat täcker in ett brett spektrum av anställningsår på företaget. 
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Mångfalden i anställningsår bidrar till att både historiska och kulturella aspekter från 

organisationen samt nyare influenser och erfarenheter från andra företag finns med i de 

insamlade enkätsvaren. 

Brevmetoden gjorde det möjligt att skapa en bra inledande och förutsättningslös 

överblick av den undersökta organisationen. Medarbetarna fick själva fritt berätta om 

positiva och negativa sidor vilka sedan kunde analyseras och belysas teoretiskt. De 

följande intervjuerna och samtalen möjliggjorde en djupare analys och verifierade de 

tolkningar som gjorts utifrån breven. 

De tillfrågade personerna har beskrivit hur de upplever arbetet i projektform i den 

studerade organisationen. Resultatet är baserat på individers upplevelser av faktiska 

skeenden och faktiska förhållanden. Uttolkaren av resultaten kan inte styra eller veta hur 

ärliga medarbetarna har varit i skrivandet av breven eller vid samtal och intervjuer, 

speciella omständigheter kan ha påverkat vilket material som producerats vid varje 

given tidpunkt. Genom att rapportförfattaren haft möjlighet att återkomma regelbundet 

och hålla dialogen öppen över tio veckors tid anses reliabiliteten fullgod för uppsatsens 

syfte.  

Validitet 

I kvalitativ forskning anses varje studie vara unik och det finns därför inga 

självklara regler för hur validiteten ska skattas (Patel & Davidson, 2011, ss.106-109). 

Öppna frågeställningar som har används i samlandet av rådata i gör validitetsfrågan 

öppen för tolkning. Frågan om validiteten i en kvalitativ studie kan sägas handla om 

huruvida forskaren lyckats skaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning av den 

livsvärld den studerade personen upplever (Patel & Davidsson, 2011, s.106). 

Medarbetarna har själva fått välja vad de tycker är relevant att skriva om och vad de vill 

dela med sig av vilket gör att det insamlade dataunderlaget kan anses hålla god validitet 

för de frågeställningar som ställts. 

För de kvantitativa frågorna anses validiteten vara god. Metoden utgår från SPI som 

är en beprövad metod. Metoden har anpassats till den studerade organisationen för att 

stärka relevansen för de tillfrågade. Anpassningen av frågorna har varit små för att SPI:s 

tolkingsmodell fortfarande ska vara applicerbar, se Tabell 2 som visar SPI:s frågor och 

de anpassningar som gjorts.  

Svarsfrekvensen har varit god och de svarande representerar de identifierade 

viktigaste intressenterna till processen. Öppna frågeställningar som används i samlandet 

av rådata till den kvalitativa delen av denna undersökning gör validitetsfrågan öppen för 

tolkning.  

Det har inte framkommit några större avvikelser eller motsättningar mellan den 

kvantitativa informationen och den kvalitativa informationen som samlats in utan de ger 

liknande resultat, vilket stärker trovärdigheten i resultaten. 

Bortfall 

Enkäten skickades ut till 15 personer och 13 svarade. Patel och Davidson (2011, s 

132) nämner att om studiens externa bortfall är över en femtedel (20 %) bör man 

kontrollera orsakerna till bortfallet. Bortfallsanalys har därför inte genomförts men en 

av de två som inte svarade hörde av sig till rapportförfattaren för att berätta att 

anledningen till uteblivet svar enbart varit tidsbrist. Bortfallet på 13 % bedöms därför 

inte ha påverkat studiens slutsatser negativt 
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3.5 Etiska ställningstaganden 

Arbetet har utformats med hänsyn till de fyra etiska reglerna som är framtagna för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Patel & Davidson, 2011, s.63); 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet – De utvalda anställda och deras chefer har informerats om studiens 

syfte, även representanter för ledningen har varit informerade och involverade i hela 

processen med regelbunden kontakt. 

Samtyckeskravet - deltagarna har själva fått bestämma själva om de kan och vill 

vara med i studien. 

Konfidentialitetskravet – I information till deltagarna har framförts att de kommer 

att ges största möjliga konfidentialitet. Inga namn kommer att finnas med i uppsatsen. 

Uppsatsen kan komma att innehålla deltagarnas ord/åsikter men i förekommande fall 

utan namn. I de fall där ordagranna citat inte behövs kommer insamlade utsagor att 

skrivas om och sammanfattas av rapportförfattaren med delvis nya ord för att personliga 

åsikter inte lika lätt ska gå att härleda till personer som deltagit i studien. 

Nyttjandekravet – Deltagarna har informerats om att den insamlade informationen 

kommer att användas för forskningsändamål i denna studie samt för arbetet med 

utveckling av arbetssätten inom organisationen. 

Övriga etiska överväganden som gjorts i samband med studien är: 

Styrning. I brevfrågor styrdes frågeställningen till uppfattningar om arbete med 

projektledning inom den studerade organisationen. I fritextsvar i enkäten styrdes 

frågeställningen till problembeskrivning och förbättringsförslag gällande breda uppdrag 

(projekt). 

Anonymitet. Medarbetarnas anonymitet är viktig i uppsatsen. Sammanfattande 

uttryck används när flera personer kommit med liknande påståenden istället för att 

använda rena citat från breven/enkät. 

Objektivitet. Rapportförfattarens egen relation till organisationen kan ha gjort 

analysen mer subjektiv än om någon helt utomstående skulle ha gjort analysen. Ett sätt 

att öka objektiviteten i tolkningen av fritextsvar som använts i studien är att ta bort 

namn från insamlade utsagor. Objektiviteten hade kunnat ökas ytterligare genom att 

genomföra flera delar av analysen i grupp med flera personer och under längre tid men 

detta har inte varit praktiskt möjligt på grund av tidsbegränsningen i arbetet. 

 

4. Resultat  
Detta kapitel sammanfattar resultaten från genomförd analys och beskriver 

inledningsvis organisationens nuläge, baserat på intervjuer och brev, genomgång av 

verksamhetssystemet och den genomförda enkätundersökningen. Kapitlet listar sedan 

de viktigaste identifierade bristerna som identifierats och som kan utgöra hinder för 

organisationen att nå högre projektmognad.  

Kapitlet avslutas med att lista tänkbara lösningsförslag som utifrån ett teoretiskt 

perspektiv skulle kunna vara tillämpbara. Resonemangen utvecklas ytterligare i 

uppsatsens följande kapitel som innehåller analys (kap5), diskussion(kap6)och slutsatser 

(kap7).  

 

4.1 Organisationens nuläge 

Sammanfattande resultat från intervjuer och kvalitativa källor 

Under de intervjuer som genomförts samt i fritext-delen av enkätundersökningen är 

det ett antal utmaningar som beskrivs. Dessa utsagor återges här i sammanfattad form: 

- Det är en utmaning att koordinera många teknikområden. 
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- Det är lättare att vara formell mot externa kunder och beställare än interna kunder. 

En projektchef uttryckte det som att ”vi behöver bli professionella beställare även för 

våra interna tjänster” 

- Kommunikation är en utmaning på grund av en stor mix av olika intressenter, 

både interna och externa. Många uppdrag är långa och kan sträcka sig över flera år 

vilket gör att projektmedlemmar kommer och går under projektets gång. Nya 

projektmedlemmar behöver effektiv kommunikation för att snabbt kunna sätta sig in i 

arbetet. 

- Det är svårt med tydlighet i projektroller och ansvarsfördelning eftersom det kan 

skilja sig avsevärt beroende på entreprenadform och typ av uppdrag. Samma 

projektmedlem kan arbeta i parallella till synes liknande uppdrag men ändå ha olika 

arbetsinnehåll på grund av olika entreprenadform och/eller överenskommelser med de 

specifika beställarna. 

- Samordning och granskning av ritningar och underlag är en utmaning. De flesta 

avdelningar har egna checklistor och använder dessa. Vissa checklistor är mycket 

genomarbetade och har tagits fram av olika branschorganisationer. Dock saknas 

företagsspecifika övergripande checklistor för samverkan vid mellan flera olika 

avdelningar samt checklistor som kan användas för att sammanställa underlag till 

beslutspunkter och milstolpar. 

- Det finns ingen företagsgemensam standard för tidsplaner för breda uppdrag utan 

tidplaner hanteras olika av olika personer. 

- Olika språkbruk mellan olika discipliner, entreprenörer och avdelningar vilket 

innebär svårigheter i gränssnitten då en funktion skall leverera resultat till en annan 

funktion. Omfattningen och exakt innehåll i leveranserna kan missförstås om det finns 

brister i tydligheten. Vad som ses som självklart för en funktion behöver inte vara det 

för nästa funktion. 

- Utformning och innehåll av projektleveranser styrs i stor grad av olika 

branschstandarder, byggregler, direktiv och lokala planer. Denna komplexa kravbild 

behöver vara lätt att förstå för projektmedlemmar så att alla har klart för sig exakt vad 

som gäller i varje uppdrag. 
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Verksamhetssystemet och uppdragsprocessen 

I organisationens verksamhetssystem är uppdragsprocessen den process som 

beskriver arbetet i företagets uppdrag. Uppdragprocessen visas i sitt sammanhang i 

organisationens huvudprocesskarta i Figur 12. 

 

 
Figur 12 Organisationens huvudprocesskarta (källa: Organisationens 

verksamhetssystem) 

 

 
Figur 13 Organisationens befintliga uppdragsprocess (källa: Organisationens 

verksamhetssystem) 

 

Enda beslutspunkten i nuvarande uppdragsmodell är godkännande av leverans 

vilket innebär att organisationens uppdragsmodell har likheter med de 

uppdragsmodeller från XLPM och Wenell som beskrivs i teoriavsnittet. Processkartan 

över uppdragsprocessen visar att processen inte är att betrakta som en komplett 

projektmodell i teoretisk mening då en projektmodell innehåller projektfaser och 

beslutspunkter (Tonnquist, 2014, s.394).  I verksamhetssystemet beskrivs begreppet 

“Typuppdrag” som en alternativ arbetsmetod att styra uppdragsarbetet. Typuppdragen 

är specifika för en viss funktion eller avdelning. Arbetssätt för samordning och styrning 

som involverar flera avdelningar saknas i dessa rutinbeskrivningar. Typuppdragen är 
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därför heller inte att betrakta som projektmodeller. En genomgång av 

verksamhetssystemet visar inga beskrivningar över generella beslutspunkter för uppdrag 

som täcker flera avdelningar eller hur sådana uppdrag ska samordnas och koordineras. 

I rutinbeskrivningen för uppdragsprocessen nämns begreppet “flerteknikuppdrag”. 

Flerteknikuppdrag avser samma typ av uppdrag som kallas ”breda uppdrag” i den 

studerade organisationen, eller ”projekt” i detta arbete. Det framgår i rutinbeskrivningen 

för uppdragsprocessen att det skall upprättas en huvuduppdragsplan för de så kallade 

flerteknikuppdragen.  Trots omfattande sökningar återfanns inga mallar, referenser eller 

ytterligare beskrivningar av den ”huvuduppdragsplan” som föreskrivs för i rutinen. De 

rutiner som finns refererade i verksamhetssystemet beskriver hur arbetet ska ske i 

enklare uppdrag, uppdrag som sker inom en funktion eller en gruppering. Inget 

ytterligare stöd för flerteknikuppdrag (projekt) eller huvuduppdragsplan återfinns i 

verksamhetssystemet. Resultatet av granskningen var ett bekräftande konstaterande att 

en giltig projektmodell saknades i verksamhetssystemet.  

Tillämpning av rutiner och arbetssätt 

Genomgång av genomförda internrevisioner under 2017 och 2018 visar att det finns 

brister i tillämpning av de nuvarande rutinerna för uppdragshantering. Det finns även 

brister i hur nya och ändrade dokument implementeras och förankras. Det finns en 

fungerande godkännandeprocess för nya dokument i verksamhetssystemet men det 

saknas en formell förankringsprocess som säkerställer att de som berörs av 

dokumentändringarna är förankrade och utbildade i gällande dokument. Det finns 

internavvikelser, till exempel där intern dokumentation inte arkiverats enligt rutin eller 

där leveranspunkter inte har klarrapporterats på uppdragssidan i verksamhetssystemet 

trots att leverans till kund är gjord. Internrevisorerna skapat internavvikelser vilket 

innebär att berörda avdelningschefer behöver vidta förbättringsåtgärder. 

Planering av uppdrag 

Rapportförfattaren valde 50 slumpmässiga uppdrag i verksamhetssystemet och 

granskade uppdragens dokumentation för att undersöka dokumentation av 

projektplaner. Inte i ett av de 50 undersökta uppdragen återfanns en 

aktivitetsnedbrytning av typen WBS eller någon liknande metodik. Nätplaner hittades 

inte heller vid denna sökning.  

I följande steg genomfördes en riktad sökning efter större uppdrag/projekt, där 

behovet av arbetsnedbrytning ansågs vara större än vid mindre uppdrag av standardtyp. 

Inte heller i något av de större uppdragen som granskades återfanns dokument som 

visade en WBS, nätplan eller motsvarande arbetssätt för strukturerad 

aktivitetsnedbrytning. Resultatet av sökningen var att inga exempel på användande av 

WBS eller nätplan kunde hittas. 

Vid granskning av planeringsdokumentationen från de större uppdragen hittades i 

vissa fall Gantt-scheman i Excel och i ett par fall i Gantt-sheman i MS project men 

ingen dokumentation som visade hur tidplanen skapats, eller hur aktiviteter brutits ner 

återfanns i projektdokumentationen.  

En kortare rundfrågning inleddes bland fyra projektledare i organisationen men 

inget exempel på användning av WBS erhölls. Vid samtal framkom att planer vanligtvis 

skapas och baseras på uppdragsbeskrivningen och projektledarens egen erfarenhet. 

Denna bild stämmer också överens med fritextsvaren i enkäten där orden “ad hoc” och 

“personberoende” var återkommande vid beskrivning av projektledningsarbetet. Av 13 

svarande återfanns i enkätsvarens fritextdel 12 utsagor som berättade om 

personberoende och/eller ad hoc-processer inom projektledning. 
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Projektmognad avseende genomförande av projekt 

Enkäten som genomfördes under förstudien undersökte hur projektmogen 

organisationen var. Det är viktigt att notera att enkäten inte undersöker organisationens 

uppdragsmognad. Enkäten mäter enbart mognad vad gäller att genomföra projekt. 

Utvärderingen med hjälp av utvärderingsmodelen visade hur organisationens 

primärintressenter upplever projektmognaden inom de sju olika dimensionerna, intern 

styrning, värdeskapande, ekonomisk styrning, kommunikation, resurshantering, visuell 

styrning samt strategisk styrning. Den genomsnittliga projektmognadsgraden 

(medelvärdet på de 7 områdena) låg på 1,9. 

 
Figur 14 Resultatredovisning från enkäterna i den anpassade utvärderingsmodellen 

för projektmognad breda uppdrag (Rapportförfattarens modell, baserad på SPI). 

Resultat från workshops 

Ett arbetsmöte/miniworkshop genomfördes under analysfasen där projektledare 

kartlade sin bild av hur processen ser ut idag i grova drag. Resultatet presenteras i Figur 

15. 
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Figur 15 Karta över projektledarnas bild av projektledningsprocesserna, nuläge 

 

4.2 Sammanfattning: Identifierade brister i nuvarande arbetssätt  

 

● Det saknas en förankrad processbeskrivning, metodstöd och mallar för projekt 

eller de så kallade “flerteknikuppdrag” som nämns i uppdragsbeskrivningen 

vilket innebär att det inte finns en projektmodell i teoretisk mening. De 

beskrivningar som finns i verksamhetssystemet beskriver endast genomförande 

av uppdrag. 

● Formella beslutspunkter saknas. Denna punkt är en indirekt följd av ovanstående 

punkt men lyfts fram separat för att tydliggöra att organisationen saknar både en 

process som beskriver det operativa arbetet i projekt men även en styrmodell 

med beskrivningar hur arbetet i projekt ska styras med beslutspunkter.  

● Tidplaner skapas utan WBS vilket kan vara en mindre brist för arbeten som 

bedrivs i uppdragsform men en innebär en större svaghet när projekt ska 

planeras. ISO 21500 (2012, s.33) samt i PMBOK Guide (2017, s.25) beskriver 

WBS/aktivitetnedbrytning som nyckelaktivitet som föregår skapandet av tidplan, 

resursplan och budget. Även PMI´s PMBOK construction edition förespråkar 

användandet av en WBS (PMI, 2016, s.47). Figur 16 illustrerar var WBS-

aktiviteten kommer in i planeringsprocessen enligt ISO 21500:2012. 

● Formell process för intern kommunikation saknas. Intern kommunikation sker 

till största del ad hoc.  
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● Systemstödet i verksamhetssystemet är inte anpassat för att driva större projekt. 

De checkpunkter som finns definierade passar uppdragsformen men inte 

projektformen. 

● Oklarhet i organisationen beträffande definitionsmässiga skillnader mellan 

uppgift, uppdrag, projekt och program. 

 

 
Figur 16 Identifierad brist i planeringsprocessen, sett ur ISO 21500:s perspektiv (ISO 

21500:2012, s.33) 

 

4.3 Möjliga lösningsförslag baserade på identifierade brister 

Följande lösningsförslag baseras på teori som presenteras i teoriavsnittet till denna 

rapport. 

 Skapa en styrmodell med beslutspunkter för större projekt.  

 Skapa utvecklingsmodell, dvs. processbeskrivning, metodstöd och 

dokumentmallar för hur stora projekt skall drivas. 

 Utbilda projektledare i metodik för arbetsnedbrytning och inför WBS som 
arbetssätt i större projekt för att strukturera arbetssättet och effektivisera 

framtagandet av tidplan, resursplan och budget.  

 Överväg att införa systemstöd för projektledning för förbättrad styrning och 
kommunikation. 

5. Analys  
Kapitlet inleds med att beskriva den avslutande workshop som genomfördes i 

arbetets slutfas. I den avslutande workshopen analyserade en större grupp med 

representanter för projektledare i organisationen de dittills producerade resultaten från 

examensarbetet. Workshopen avslutades med skapande av en första version av en 

projektmodell för organisationen. 

Kapitlet fortsätter med en fördjupande analys som beskriver konsekvenserna av 

några av de identifierade bristerna som framkommit i studien. Avslutningsvis beskrivs 

den ekonomiska potentialen i att åtgärda identifierade brister och att öka 

organisationens projektmognad. 
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Under vecka 19, 2018 samlades studenten, 7 projektledare och organisationens 

kvalitetschef under 2,5 timmar under vecka 19 för att diskutera och analysera de resultat 

undersökningen genererat och utifrån detta skapa förslag på en projektmodell som 

organisationen kan testa och utveckla vidare. Resultatet från denna workshop 

presenteras i följande stycke. Först skapades en övergripande processkarta över hur 

resultat tas fram, med fokus på arbetssätt och processer som projektgruppen vanligtvis 

följer under arbetet. En sådan processkarta kan beskrivas som en utvecklingsmodell 

med Tonnquists definition (2014, s.394). Hierarkiskt kan utvecklingsmodellen ses som 

den lägsta nivån i en projektmodell. Projektmodellens styrnings och ledningsmodell 

utgör tillsammans med utvecklingsmodellen en komplett modell för hur projekt både 

kan organiseras, ledas, utvecklas och genomföras. (Tonnquist, 2014, s.394). Nästa steg 

på workshopen var därför att skapa och nå konsensus om ett förslag på en lämplig 

styrnings- och ledningsmodell för projekt. 
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Figur 17 Utvecklingsmodell sammanställd från workshop,första version 

 

På workshopen presenterades en powerpointpresentation (figur 18) som skapats av 

en person företaget och hade använts vid en extern presentation. Presentationen visade 

en övergripande projektprocess. Processbeskrivningen liknade en projektmodell men 

var inte implementerad i verksamhetssystemet. Processkartan jämfördes med Svensk 

Byggtjänst processkarta som beskriver också beskriver en generell byggprojektprocess. 

De båda processbeskrivningarna liknade varandra men använde en del andra 

benämningar. Gruppen enades efter en längre diskussion om att Svensk Byggtjänst 

beskrivning av projektprocessen tillämpbar för den studerade organisationen. Det 

ansågs också vara en fördel att använda begreppen från Svensk Byggtjänst då denna 

modell är spridd i branschen vilket ansågs underlätta kommunikation med andra 

intressenter. Gruppen identifierade ett antal mindre kompletteringar vore önskvärda i 

några av checklistorna för milstolpebeslut för att göra modellen bättre men landade i ett 

beslut att det var bättre att lansera den enkla, generella modellen som en första prototyp, 

genomföra en pilotstudie och sedan lägga till mer detaljer. 

 

 
Figur 18 Illustration över projektprocesser på företaget, (från powerpointpresentation) 
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Förstudie AvslutningProgram Systemprojektering Detaljprojektering Produktion Provning Besiktning

2 3 4 5 6 7 8

Projektstart Godkänd förstudie

1

Godkänt program Godkänd systemhandling Godkänd detaljplanering Godkänd driftsättning Färdig anläggning Överlämnande

9

Avslutat projekt

 

Figur 19 Ledningsmodell sammanställd från workshop, första version (baserad på 

Svensk Byggtjänst, 2009) 

Konsekvenser av brister i planeringsprocessen 

Som tidigare presenterats i denna rapport är processgruppen “planering” 

utgångspunkt för processgruppena “styrning” och “tillämpning” enligt projektteori. 

Brister i processgruppen “planering” påverkar därför de båda följande processgrupperna 

“styrning” och “tillämpning”. Brister i styrning och tillämpning av projektmetodik är 

kännetecknande för låg projektmognad (Tonnquist, 2014, s.366) 

Granskningen av genomförda projekt visade att många tidplaner skapades i Excel. I 

ett Gantt-schema i Excel syns inte aktiviteternas samband. Det är därför inte möjligt att 

utläsa hur en eventuell projektförändring påverkar de andra aktiviteterna eller den totala 

projekttiden. Ett Gantt-schema som görs i Excel kan därför dölja brister och svagheter i 

planeringen.  För komplexa projekt med många beroenden och ändringar kan excel som 

verktyg ha brister som skulle kunna uppvägas av en specialiserad programvara som MS-

project som klara att hantera beroenden mellan aktiviteter (Tonnquist, 2014, s.171) 

Den identifierade bristen på användning av WBS i planeringen av projektens 

omfattning har som sannolik konsekvens att risker ökar och att projektleveranser blir 

lidande. Tabell 3 visar var WBS ingår som primär indata i projektledningsprocessen, 

enligt ISO 21500:2012. Kvalitetsbrister i input genererar brister i output vilket innebär 

att en ostrukturerad eller ofullständig aktivitetsnedbrytning riskerar att negativt påverka 

samtliga projektresultat som framgår i högra kolumnen i tabell 3. 

 

Tabell 3 Resultat som kan påverkas av kvaliteten på arbetsnedbrytning, WBS  

(baserad på ISO21500:2012) 

Primära indata Processgrupp Primära resultat 

Struktur för arbetsnedbrytning (WBS) Fastställa aktiviteter Aktivitetslista 

WBS-register Fastställa aktiviteter Aktivitetslista 

Aktivitetslista (skapad av WBS) Styra omfattning Ändringsförfrågningar 

Struktur för arbetsnedbrytning (WBS) Styra omfattning Ändringsförfrågningar 

Aktivitetslista (skapad av WBS) Estimera resurser Resursbehov 

Resursplan 

Struktur för arbetsnedbrytning (WBS) Fastställa 

projektorganisationen 

Rollbeskrivningar 

Projektets 

organisationsschema 

Aktivitetslista (skapad av WBS) Ordna aktiviteter Aktivitetsföljd 

Aktivitetslista (skapad av WBS) Estimera aktiviteters 

varaktighet 

Beräkningar av 

aktiviteters varaktighet 
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Aktivitetsföljd (skapad av WBS) 

Bedömningar av aktiviteters 

varaktighet (baserad på information 

från WBS) 

Ta fram tidplan Tidplan 

Struktur för arbetsnedbrytning (WBS), 

Aktivitetslista (skapad av WBS) 

Estimera kostnader Kostnadsberäkningar 

Struktur för arbetsnedbrytning (WBS) 

Kostnadsberäkningar (baserad på 

information från WBS) 

Ta fram budget Budget 

Konsekvenser av frånvaro av en projektmodell 

Med en personberoende projektmetodik kommer även organisationens resultat av 

projekt att vara personberoende. Organisationen blir beroende av lokala “hjältar” för att 

framgångsrikt kunna bedriva projekt.  

Undersökningen visar att det finns definierade typuppdrag i organisationen vilket 

stödjer framgång i genomförandet av enklare uppdrag. Enligt uppgift från 

organisationens ledning är 9 av 10 uppdrag som genomförs idag av denna typ men 

andelen större uppdrag förväntas öka i framtiden. För att organisationen med framgång 

ska kunna driva uppdrag som inbegriper flera avdelningar behöver tillämpningen av 

metodik gå från lokal tillämpning till organisationsgemensam tillämpning. När det 

gäller avdelningsöverskridande arbete visar resultaten att det finns brister då det saknas 

metodstöd, modeller och verktyg för organisationsgemensamma uppdrag.  

Figur 20 är en illustrativ modell som visar ett tänkt samband mellan resultat och 

tillämpning av projekt och uppdragsmodeller i den studerade organisationen. Modellens 

princip baseras på ett utbildningsmaterial i XLPM (2018) men har omarbetats av 

rapportförfattaren för att illustrera den studerade organisationen.  

Modellens poäng är att illustrera att tillämpning behöver gå från egen/lokal till 

organisationsgemensam för att resultaten ska bli förutsägbara. Organisationens nuläge 

bedöms ligga på en nivå ungefär mitt i modellen där organisationen med god 

förutsägbarhet når framgång i arbete som bedrivs i uppdragsform eftersom det finns en 

gemensam uppdragsmodell. För att öka förutsägbarheten i större uppdrag som kräver 

koordinering så behövs också en organisationsgemensam metodik för koordinering och 

för att förutsägbart kunna bedriva projekt med framgång behövs en 

organisationsgemensam projektmodell. På längre sikt kan det tänkas att organisationen 

kan sträva mot en organisationsövergripande portföljhantering men en sådan ansats är 

utanför ramarna för detta arbete. 
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Figur 20 Modell som visar samband mellan tillämpning och resultat (egen modell, 

inspirerad av XLPM) 

Analys av ekonomisk lönsamhet och ökad projektmognad 

Följande analys behandlar den förväntade ekonomiska besparingspotentialen som 

en ökad projektmognad skulle kunna ge den studerade organisationen. Den analys som 

genomfördes under förstudien ger ett sammanvägt resultat för projektmognad på 1,9. 

Det sammanvägda resultatet är det aritmetiska medelvärdet av de sju utvärderade 

dimensionerna som illustreras i Figur 14.  

Nuvarande projektmognadsgrad innebär att det i dagsläget i praktiken läggs på en 

”riskpremie” vid budgetering och tidsplanering av de projekt som genomförs i 

organisationen, en riskpremie som baseras på tidigare erfarenheter. Att beräkna 

storleken på den säkerhetsmarginal som läggs på grund av den nuvarande 

projektmognadnivån är svårt att göra exakt men med utgångspunkt från Tonnquist 

metod (2014, s.227) kan ett antal antaganden göras för att illustrera potentialen i en 

ökad projektmognad hos den studerade organisationen. Analys av kvalitativ information 

som insamlats under förstudien visar att det finns otydligheter, komplexitet och risker i 

de större projekt som bedrivs idag. Därför görs antagandet att de större och mer 

komplexa projekten har ett projektriskvärde (PR) och projektkvalitetsbristvärde (PQ) ca 

20 % enligt den utvärderingsmatris som presenteras av Tonnquist (2014, s.225-226). 

  

Hypotetiskt scenario: 

- Antag att de genomsnittliga stora projekten i projektportföljen i den studerade 

organisationen har en PQ-brist och ett PR värde på 20 %.  

- Antag att den teoretiska lägsta teoretiska kostnaden för att genomföra dessa 

projekt är 50 miljoner kronor, dvs. om projekten var perfekt definierade, 

planerade och riskhanterade (PQ/PR=0) och utfördes av en projektorganisation i 

världsklass. 

En mycket projektmogen organisation (nivå 5) behöver räkna upp tid/kostnad 

med en faktor på 1,1 för att kompensera för projekt med PQ/PR-värde på 20% 

vilket ger en sannolik kostnad för genomförande på 55 Miljoner kronor. 

- En organisation med projekmognadsnivå på 2 skulle behöva en uppräkning med 

1,5, dvs. kostnaden för att genomföra samma projekt hamnar på 75 miljoner 
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kronor, för en organisation med mognadsnivå 3 skulle kostnaden hamna på 70 

miljoner och för en organisation med mognadsnivå 4 skulle kostnaden hamna på 

60 miljoner. Extrakostnaden för att genomföra samma projekt i en organisation 

med en projektmognadsnivå på 2 skulle därför vara ca 15 miljoner kronor högre 

jämfört med om samma projekt genomförts i en organisation med en 

projektmognadsnivå på 4. 

 

 
Figur 21 Projektmognad och risktillägg för budget och tidplan (Tonnquist, 2014, s.227) 

 

6. Diskussion 
 

Detta examensarbete har som syfte att svara på följande frågeställningar: 

- Vilka åtgärder bör det studerade företaget i första hand genomföra för att 

förbättra styrningen för projekt? 

- Vilka åtgärder bör det studerade företaget i första hand genomföra för att skapa 

effektivare arbetssätt för projekt? 

Uppsatsen har analyserat teori och samlat empiri och utifrån detta skapat svar på de 

ställda frågorna. Förslagen presenteras i detalj i kapitel 7, slutsatser.  De föreslagna 

åtgärderna grundas på nulägesanalys av den studerade organisationens nuvarande 

projektstyrning. De förbättringsförslag som ges i denna rapport baseras på studerad teori 

och förslagen ligger i linje med de trender inom projektledning och inom 

byggbranschen som har analyserats som en del av detta arbete. 

I uppsatsens slutsats ges förslag att förbättra styrning av projekt genom att införa ett 

framtaget förslag på projektmodell med beslutspunkter. Konkreta förslag för att skapa 

effektivare arbetssätt ges också, dels på kort sikt genom förbättringar i arbetssätten 

kring aktivitetsnedbrytning och även på längre sikt genom införande av projektverktyg. 

En förbättring i aktivitetsnedbrytning i början av projekt kommer att ge förbättringar i 

tidsplanering, resurshantering och budgetering. Studien har även undersökt förslag för 

projektportaler som på medellång sikt skulle kunna höja effektiviteten och 

projektmognaden. Dock är det viktigt att de identifierade bristerna i styrning och 

arbetssätt åtgärdas före projektverktyg eller projektportaler introduceras.  

Det som kvarstår att göra för organisationen i närtid är att förankra och 

implementera en verksamhetsanpassad styrmodell för projekt. En workshop har 

genomförts som ett första steg i implementationen av en ny styrmodell för projekt. 

Metoddiskussion: 

Under arbetet med studien framkom att definitionen på ”projekt” och ”uppdrag” 

skilde sig åt i den studerade organisationen och i studerad litteratur om projektledning. 

Inom de studerade teorikällorna ISO 21500, PM Book, Tonnquist, XLPM och Wenell 

råder god samsyn om begreppen uppgift, uppdrag och projekt. På det studerade 

företaget benämns ofta det mesta arbete som utförs som olika varianter på uppdrag, 

även i fall där uppdragen skulle kunna klassas som projekt. Nomenklaturen vållade en 

del begreppsförvirring i första delen av examensarbetet.  

Nivå 5 1-1,1

Nivå 4

Nivå 3

Nivå 2 2,9 ->3

Nivå 1 >4

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

1,1 - 1,5 1,5 - 2,0

1,9 - 2,5

2,4 - >3,0

2,0 - >3,0

2,5 - >3,0

1,5 - 2,9

1,0 - 1,2

1,0  -1,4

1,1 - 1,5

1,3 - 1,7

1,2 - 1,9

1,4 - 2,4

1,7 - >3,0
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I den ursprungliga projektplanen fanns en planerad aktivitet att göra en fullständig 

värdeflödesanalys för att undersöka var i projektflödet arbetet avstannade och om det 

fanns några flaskhalsar. Under mätfasen blev det tydligt att huvudproblemen i processen 

är att projektprocessen inte är definierad vilket innebar att det inte i första hand är dåligt 

flöde i en befintlig process som är problemet utan avsaknad av en process. Beslut 

fattades därför att göra processkartor men att det inte var relevant att genomföra en 

fullständig värdeflödesanalys. När processen etablerats och organisationen genomfört 

ett par pilotprojekt skulle en värdeflödesanalys vara mer relevant som en del av arbetet 

med ständiga förbättringar i projektprocessen.   

Framgångsfaktorer för projektledning – Likheter och skillnader 

Rapporten Swedish Project review, Embracing Agility (KPMG, 2018) som ingått i 

litteraturstudien listar 9 generella framgångsfaktorer för projektledning. Svenskt 

projektindex och Baseline Management (Baseline Management, 2018) listar i sin tur 8 

faktorer som mäter organisationers projektmognad.  Både SPI och KPMG menar att 

deras faktorer är generella framgångsfaktorer. Det kan därför vara intressant att jämföra 

dessa för att avgöra om det föreligger någon viktig skillnad. 

Figur 22 illustrerar likheterna och skillnaderna mellan de olika synsätten. SPI har 

intressenthantering som en framgångsfaktor som inte har någon direkt motsvarighet i 

KPMG:s faktorer, även om det kan anses ingå under ledarskap och 

informationshantering. 

KPMG listar ”prestanda och kvalitet” som en egen faktor vilket inte har någon 

direkt motsvarighet i SPI men kan antas ingå som delar av nyttorealisering och 

intressenthantering. När det gäller ”system och informationshantering” samt ”kunskap 

och ledarskap” som listas i KPMG:s modell anser rapportförfattaren att det inte finns 

någon faktor i SPI som direkt motsvarar dessa. Det skulle kunna vara en svaghet i SPI-

mätningen att den inte specifikt fokuserar på system och informationshantering. System 

och informationshantering är områden som knappast blir mindre viktiga över tid. 

Kunskap och ledarskap är faktorer som också kan anses vara så viktiga att de förtjänar 

en egen kategori, som de har i KPMG:s modell.  

En av de slutsatser som KPMG gör i Rapporten Swedish Project review (KPMG, 

2018) är att just erfarenhetsåterföring är en faktor som ofta brister. KPMG:s faktorer 

kan därför ses som mer heltäckande men då SPI har standardiserat ett mätsystem för 

projektmognad är fördelen med SPI att det är lättare att jämföra utfall med andra 

Svenska företag när det gäller nivå på projektmognad. 
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KPMG/PMI   SPI 

 
Figur 22 Skillnader och likheter mellan KPMG:s generella framgångsfaktorer och SPI 

 

Organisationen har uttryckt en strategisk önskan att ta större ansvar i uppdragen 

men i diskussioner framstår det som att självbilden är att man fortfarande till stor del ser 

sig själva som resurs som säljer timmar till en extern uppdragsgivare.  

Det är rapportförfattarens uppfattning att organisationen bör sträva mot att stärka 

sin självbild och se sig själva mer som ledare och inte bara utförare av uppdrag. Genom 

att sälja kvalificerade kunskapstjänster som till exempel projektledning kan mer värde 

erbjudas till kunderna. Det räcker inte bara med att ha verktyg och projektmodeller, det 

krävs också att den interna självbilden och ambitionen stärks för att nå ett sådant mål. 

Certifiering av projektledare kan vara ett sätt att bygga upp självförtroendet och viljan 

att ta större ansvar i uppdrag och projekt.  

Olika projektmodeller – är någon bättre? 

I litteraturstudier och i arbetslivet har rapportförfattaren mött uppfattningen att vissa 

projektmodeller är mer lämpliga att använda än andra. Antalet projektmodeller att välja 

på är stort.  En sammanställning av olika vanliga projektmodeller visar att modellerna 

skiljer i vissa detaljer men likheterna är överväger. Rapportförfattarens personliga åsikt 

baserat på egna erfarenheter är att det inte är valet av en viss modell som avgör 

framgång utan konsekvent tillämpning. Det är därför enligt rapportförfattaren bättre att 

börja enkelt och mogna in i projektmodellen med konsekvent tillämpning av de 

viktigaste verktygen och beslutspunkterna först än att försöka starta med en alltför 

detaljerad och styrande modell från en gång. Men om detta råder sannolikt delade 

meningar då de som marknadsför projektmodeller sannolikt argumenterar för att just 

deras modell är lite bättre än konkurrenten. 

I den studerade organisationen finns ett tjugotal projektledare men endast tre som 

har påbörjat certifiering enligt PMI eller IPMA. Certifiering kan ses som en 

kvalitetssäkring av projektledare i tillämpning av projektmetodik. Genom att säkra 

kvaliteten på tillämpning av projektmetodik genom certifiering ökar sannolikt chanserna 

till framgångsrik implementering av projektmodeller. Även om en organisation 

implementerar en fullt fungerande projektmodell men dess projektledare inte klarar av 

att tillämpa projektmetodik på ett professionellt sätt så kommer med stor sannolikhet 

projektmognaden inte att öka nämnvärt. 
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Tabell 4 Översikt av olika projektmodeller (egen modell, baserad på Tonnquist, 2014) 

 

Personlig reflektion:  

Författaren till denna rapport har arbetat i projekt ca 18 år. Som projektledare hade 

jag lett projekt i över 10 år innan jag för första gången såg/använde en strukturerad 

arbetsnedbrytning av typen WBS. I de flesta projekt jag arbetat med, främst inom 

läkemedelsindustri började projekten med en specifikation, en textbaserad 

uppdragsbeskrivning som via olika möten och diskussioner förvandlades till en tidplan 

som låg till grund för projektets genomförande. Strukturen och enkelheten i WBS skulle 

enligt mina egna erfarenheter sannolikt varit till stor hjälp i många situationer när 

projektledare och projektmedlemmar byts ut under pågående projekt eller när projektets 

omfattning ändras. Jag har själv kommit in som ny projektledare under pågående 

projekt och kämpat med att förstå projektets omfattning då en överskådlig bild av 

projektets omfattning saknats.  

Under tiden före examensarbetet, våren 2018 arbetar jag som konsult i ett stort 

fabriksbyggnadsprojekt där mitt uppdrag är att försöka skapa ordning i projektets 

huvudtidplan och budget. Projektet följer projektmodellen XLPM som föreskriver att en 

aktivitetsnedbrytning med WBS ska vara gjord innan beslutspunkt 2. Projektet har trots 
detta passerat milstolpe 2 utan WBS vilket fått som konsekvens att tidplanerna som 

finns idag innehåller tusentals aktiviteter på detaljnivå, samtidigt som hela delar av 

bygget saknas i planer som tagits fram. Slutsatserna av detta självupplevda exempel kan 

sammanfattas i tre reflektioner:  

1) Om det funnits en WBS hade bristerna i tidplanerna varit uppenbara. Jag 

upptäckte bristen när jag samlade de ansvariga och vi spenderade 30 minuter 

med att visualisera arbetspaketen med penna och papper. Med en WBS blev det 

uppenbart att stora arbetspaket saknades i planen. 

2) Det räcker inte att ha en etablerad projektmodell om det är möjligt att kortsluta 

processen och passera milstolpar och beslutspunkter utan att ha uppfyllt kraven i 

projektmodellen. Det är i tillämpningen framgången ligger, inte i 

projektmodellen. 

3) Konsekvenserna i tid och kostnader på grund av brister i tidig planering i detta 

exempel går att mäta i tiotals miljoner kronor. Att spendera några tusen kronor i 

mötestid och skapat en bra WBS innan milstolpe två hade betalat sig hundrafalt. 
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Egna erfarenheter kan ha påverkat mina slutsatser och rekommendationer för den 

studerade organisationen. ISO 21500, PMI och XLPM förespråkar samtliga en tidig och 

strukturerad arbetsnedbrytning innan skapandet av tidplaner, resursplaner och budget. 

Både studerad teori och egna erfarenheter överensstämmer i detta avseende.  

Jag håller personligen med Tonnquist (2014, s.406) som beskriver projektledning 

som ett yrke med färdigheter som behöver läras in och tillämpas, precis som för en 

polis, konstruktör, barnmorska eller snickare. Det räcker inte att vara ingenjör eller 

ekonom och av sin arbetsgivare bli utnämnd till rollen projektledare för att lära sig de 

färdigheter en professionell projektledare behöver. Jag är själv ett exempel på detta då 

jag i rollen som produktionstekniker fick driva allt fler och större projekt utan att få 

någon formell projektledarutbildning. Problemet som kan illustreras med mig själv som 

exempel är att det ofta går bra att driva ett projekt i mål genom hårt arbete. Hårt arbete 

kan delvis kompensera för brister i struktur och professionalism i projektledningen. När 

projekt trots allt går i mål får projektledaren en illusion av att de arbetssätt som använts 

var tillräckligt bra eftersom projektet avslutades med viss framgång. Illusionen av 

framgång kan vara ett hinder för insikten att projektledning är ett yrke med en egen 

uppsättning färdigheter som behöver läras, då den tillförordnade projektledarens 

upplevelse är att ”det gick ju bra i alla fall”. Problemen med en projektledningsstil som 

präglas av “ad hoc”, “lösa på plats” och “hjältekultur” är att ett sådant arbetssätt ökar 

riskerna för projektets medlemmar och sponsorer att projekt försenas, överskrider 

budget eller till och med misslyckas. Brist på professionalism i projektledningen kan 

också bidra till onödig stress och konflikter hos de som arbetar i projekten på grund av 

otydlighet och bristande struktur. Det är min personliga övertygelse att ökad 

professionalism i projektledningsyrket kan leda till att andelen framgångsrika projekt i 

Sverige kan öka från de låga 16 % som är framgångsrika idag (KPMG, 2018, s.4). 

 

Den studerade organisationen är framgångsrik i genomförandet de uppdragstyper 

som idag utgör majoriteten av arbetet. Enligt uppgift från företaget är nöjdkundindex 

högt, sannolikt på grund av individer med hög kompetens och god samarbetsförmåga 

som klarar att samarbeta trots eventuella brister i rutinstöd. Risken för mänskliga 

misstag ökar ju mer komplexiteten i uppdragen ökar. Implementeringen av 

verksamhetsanpassade rutiner och verktyg skulle minska risken för misstag och öka 

förmågan att nå förutsägbar framgång även med stora projekt. 

 

7. Slutsatser 
I följande stycke sammanfattas rapportens slutsatser utifrån de två 

forskningsfrågorna genom att ge konkreta förslag på både vad organisationen bör göra 

för att förbättra styrningen för projekt och vilka förändringar i arbetssätt som bör göras 

för att skapa största möjliga effekt på organisationens projektmognad. Utifrån de 

problem som identifierats i organisationens nuläge presenteras lösningsförslag och 

förslag på tillvägagångssätt för implementering.  

Avslutningsvis presenteras en grov implementationsplan som är uppdelad i två 

faser. Anledningen till förslaget att dela upp förbättringarna i två faser är att börja med 

de viktigaste åtgärderna först. När de första förbättringsåtgärderna börjar ge effekt är 

förslaget att initiera fas två som innehåller förbättringsförslag som förväntas ge resultat 

på längre sikt.  

Målsättningen är att de förslag som presenteras relativt snabbt höjer mognadsgraden 

från dagens 1,9 till nivå 3 som kallas ”Definierad Process”. Nivå tre i mognadsmodellen 

kan beskrivas som att företaget har gemensamma processer för projekt, engagerad 

ledning, etablerade arbetssätt hur arbetet styrs mellan och inom avdelningar, samt 
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kvalitetsstyrning. Efter nivå 3 har uppnåtts handlar det för organisationen om att mogna 

i och integrera de nya arbetssätten. När organisationen implementerar de förslag som 

ges för fas 2 finns nödvändig infrastruktur på plats för att organisationen ska kunna nå 

nivå 4 som i mognadsmodellen kallas ”Styrd process” och kan beskrivas som att 

processer är fullt integrerade, att alla använder processerna och att processerna mäts 

med relevanta projektnyckeltal. Den anpassade projektmognadsmodellen som tagits 

fram inom ramarna för detta arbete kan användas för att göra uppföljande mätning av 

projektmognad.  

 

7.1 Problem och lösningsförslag, fas 1 (start snarast) 

 

Problem: Aktivitetsnedbrytning sker inte med metodik från 

projektledningsteori 

Aktivitetsnedbrytning i projekt sker inte med hjälp av strukturerade arbetssätt som 

beskrivs i projektteori. Konsekvensen av dagens arbetssätt är att processen för 

tidsplanering och budgetering blir personberoende vilket höjer riskerna och försvårar 

eventuellt byte av projektledare under pågående projekt då det inte finns en 

standardiserad struktur att falla tillbaka på. Ju större projekt organisationen driver, desto 

större blir denna brist. 

Förslag på lösning 1: Utbildning 

Inom ramarna för detta examenarbete har rapportförfattaren sammanställt ett 

utbildningspaket i WBS-metodik som är klart för användning inom organisationen. 

Projektledare bör utbildas för att etablera arbetssätt. Beslutsfattare som granskar projekt 

vid beslutspunkter bör utbildas i WBS och WBS bör även införas i checklistor och 

mallar som används vid relevanta beslutspunkter. 

Förslag på lösning 2: Skapa mallar och verktyg 

För att underlätta införandet bör ett antal generella WBS-mallar för vanliga 

arbetspaket inom projekt tas fram. På så sätt kan mycket tid sparas vid framtagande av 

WBS:er då arbetet består av justeringar och anpassning till det aktuella projektet snarare 

än att börja från början. 

Förslag på lösning 3: Integrera arbetssättet WBS med ändringshantering i 

projekt. 

När WBS införs som arbetssätt bör den integreras med övrig ändringshantering 

inom projekt för att säkra kvalitet och undvika oklarheter. WBS:en kan även användas 

som ett diskussionsunderlag med beställare gällande projektets omfattning. 

 

Problem: Beslutspunkter saknas  
Uppdragsprocessen i verksamhetssystemet saknar faser och beslutspunkter vilket 

inte behöver vara en brist så länge det handlar om genomförandet av uppdrag. Vid 

större projekt är avsaknad av formella beslutspunkter en stor brist som organisationen 

bör åtgärda för att öka sin projektmognad. 

Förslag på lösning: Definiera beslutspunkter för projekt. 

Den workshop som genomfördes i slutet av examensarbetet genererade ett förslag 

på beslutspunkter, baserade på Svensk byggtjänsts checklistor (Svensk byggtjänst, 

2009). Förslaget är att dessa beslutspunkter och checklistor först testas i en pilotstudie 

och sedan införs i verksamhetssystemet, se figur 19. 

 

Problem: Projektmodell saknas.  
Den nuvarande uppdragsmodellen i verksamhetssystemet är inte en projektmodell. 

Slutsatsen är att en ny processmodell för uppdrag som är av typen “projekt” behöver tas 
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fram och formaliseras. Denna projektmodell bör också innehålla formella 

beslutspunkter som organisationen anser är relevanta för genomförande av projekt. 

Förslag på lösning: Införa projektmodell 
Inom ramarna för detta examensarbete har ett första utkast till projektmodell tagits 

fram. Rekommendationen är att genomföra en pilotstudie med denna modell och 

utvärdera innan en större utrullning sker. Modellen kan då anpassas innan den lanseras i 

större skala, se figur 19.  

 

Problem: Oklarheter i definitioner på arbetssätt och metodik 

Under arbetets gång blev det klart att det fanns vissa tvetydigheter i begrepp 

gällande projekt och uppdrag vilket kan leda till förvirring, särskilt om en ny 

projektmodell implementeras vilket ökar komplexiteten i val av arbetssätt. 

Förslag på lösning: Skapa verksamhetsanpassad modell för arbetssätt och 

metodik 

En matris bör tas fram för att hjälpa uppdragsledare, projektledare och deltagare att 

avgöra vilken arbetsform som är den mest lämpade i varje given situation. Eftersom det 

idag råder viss otydlighet i begreppen bör begreppen standardiseras och ett beslutsträd 

kan utgöra ett bra stöd vid val av tillvägagångssätt i nya uppdrag. Rapportförfattaren har 

skapat ett förslag på hur en sådan tabell skulle kunna se ut, baserad på projektteori som 

presenteras i denna rapport, se  

Tabell 5. Ett förslag/utkast på beslutsträd finns i bilaga D. 

 

Tabell 5 – Prototypmodell för att välja arbetssätt (egen modell) 

 Uppgift Uppdrag Projekt Program 
Kostnad Mindre kostnad, 

tydligt 

specificerad 

Mellanhög kostnad, 

tydligt specificerad 

Hög kostnad, 

budget tas fram i 

projektet 

Hög kostnad, 

grovt 

specificerad 

övergripande 

programbudge

t 

Tidsrymd 

 

Mycket kort. 

Dagar till veckor. 

Kort/Mellan. Veckor 

till månader 

Mellan/Lång. 

Företrädelsevis 

max 1-2 år 

Mycket lång. 

2-5 år. 

Omfattning Liten Mindre, max 1-3 

avdelningar 

inblandade 

Större, 3 eller fler 

avdelningar 

inblandade 

Stor, många 

inblandade 

avdelningar 

under lång tid 

Samordning/ 

koordinering 

Mycket litet 

behov 

Litet behov  Stort behov Stort behov  

Resultat Känt, tydligt 

definierat 

(standarduppgift) 

Uppdragsbekräftelse 

definierar uppdragets 

resultat, 

tillvägagångssätt är 

till största del känt, 

checklistor styr 

Projektdirektiv, 

angivna 

projektmål och 

effektmål. Hur 

resultatet tas 

fram kräver 

planering och 

koordinering 

Önskat 

framtida 

tillstånd i linje 

med strategisk 

plan 

Intressenter Enstaka Få Några 

 

Många 

Kommunikat

ion 

Få kanaler, få 

inblandade 

Mindre antal 

kommunikations-

kanaler, 

Många 

kommunikations-

kanaler, beroende 

Många och 

komplexa 

kanaler, 
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Eftersom uppdragets 

organisation är liten 

på projektets 

storlek och antal 

externa 

intressenter 

programledare 

– 

projektledare 

och andra 

gränssnitt 

Risknivå 

 

Minimal Låg Medel Medel - Hög 

Styrgrupp 

 

Nej Nej Ja Ja 

 

7.2 Problem och lösningsförslag, fas 2 (start närtid) 

 

Problem: Systemstöd för projektledning saknas 

Lösningsförslag: Inför systemstöd för projektledning. 

När aktiviteterna i fas 1genomförda är rekommendationen att implementera 

systemstöd för att skapa en infrastruktur för projektledning. Inom ramarna för denna 

studie har ett antal olika projektledningsverktyg utvärderats översiktligt och verktyget 

”Project Place” har demonstrerats för projektledningsgruppen. Det är rapportförfattarens 

rekommendation att organisationen går vidare att utvärdera verktyget “Project Place” då 

det anses vara det som bäst svarar upp till organisationens nu kända behov. Project 

Place är också vanligt förekommande i byggbranschen, då det även erbjuder en 

plattform för dokumentdelning och dokumenthantering. Ett annat skäl att överväga 

systemstöd för projekthantering kommer från trendspaningen från KPMGs rapport 

”Construction Project Owner Survey” från 2015 där det konstateras att hälften av de 

tillfrågade använder liknande system men också att 41 % av de som inte har ett system 

för projekthantering överväger att införa systemstöd inom två år. Att satsa på 

systemstöd inom byggprojektledning ligger i tiden. 

 

Problem: Organisationen får låga poäng i området Agilitet 

Agilitet var den svagaste delen i organisationens självskattning av projektmognad 

varför en satsning inom detta område kan rekommenderas. 

Lösningsförslag: Inför systemstöd som även stöder Agila arbetssätt 

Att Project Place stödjer användandet av digitala Kanbantavlor som integreras mot 

Gantt-schema möjliggör för projektgrupper att testa agila metoder en liten bit i taget och 

öka omfattningen i takt med att man ser nytta med arbetssätten.   

De aktiviteter som finns i de checklistor som används idag skulle kunna föras över 

till aktivitetskort i en Kanbantavla. På detta sätt skulle organisationen snabbt komma 

igång med ett transparent, snabbt och flexibelt arbetssätt i Project place. 

 

7.3 Förväntat resultat av föreslagna åtgärder 

Följande stycke illustrerar schematiskt var de huvudsakliga förbättringarna kan 

förväntas vid införande av givna förbättringsförslag. I fas 1 implementeras en 

projektmodell och arbetssättet WBS. En något förenklad bild av förväntat resultat i 

projektmognad efter implementation och utbildning illustreras i Figur 23. För att nå nivå 
fyra ”Styrd process” för samtliga dimensioner krävs att de arbetssätt som implementeras 

förankras och integreras och mäts samt följs upp med relevanta nyckeltal. 

I dimensionen ”intern styrning” bör införandet av en projektmodell/process kunna 

ta organisationen till nivå 3 vilket kännetecknas av att tillhandahålla ett gemensamt och 

dokumenterat synsätt på projekt och hur de ska styras. I dimensionen ”effektiva 

arbetssätt” bör införandet av WBS som ligger till grund för tidplan och resursplan kunna 

ta organisationen till nivå 3 genom att etablera ett centralt styrt arbetssätt för att 
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definiera och kontrollera hur projektets nytta realiseras. I dimensionen ”ekonomisk 

styrning” bör införandet av en WBS som ligger till grund för budgetarbetet kunna ta 

organisationen till nivå 3 genom att etablera processer och riktlinjer för hur 

kostnadsuppskattningar tas fram.  

 
Figur 23 Förväntad huvudeffekt på projektmognad från fas 1 (egen figur) 

 

I fas två föreslås införande av systemstöd i form av en projektportal som har stöd 

för planering, styrning, kommunikation, samarbete, visuell styrning och agila 

arbetsmetoder. 

I dimensionen ”Kommunikation” bör införandet av en projektportal kunna ta 

organisationen till nivå 3 genom att skapa ett centralt styrt och konsekvent angreppssätt 

för hantering av intressenter och kommunikation som tillämpas i alla projekt.  

I dimensionen ”Resurshantering” bör införandet av en projektportal kunna ta 

organisationen till nivå 3 genom att erbjuda systemstöd till verksamheten för ett antal 

centralt övergripande definierade och införda processer för att planera och styra 

projektens resurser genom att arbetet leds och fördelas i projektverktyget. 

I dimensionen ”Visuell styrning” bör införandet av en projektportal kunna ta 

organisationen till nivå 3 genom att skapa en plattform för gemensamt agilt arbetssätt 

som är införd i alla projekt. I dimensionen ”Strategisk styrning” bör införandet av en 

projektportal kunna ta organisationen till nivå 3 genom att skapa en centralt beslutad 

styrmodell som används för alla projekt med en process för beslutsfattande som är 

kopplad till den strategiska styrningen av verksamheten.  
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Figur 24 Förväntade huvudeffekter på projektmognad från införande av fas 2 (egen 

figur) 

Är de föreslagna lösningarna tillämpbara på andra organisationer? 

Studien har visat hur central aktivitetsnedbrytning och WBS är för projektprocessen 

och hur många projektprocesser som påverkas av denna aktivitet, se Tabell 3. Den 

studerade organisationens bristande tillämpning är sannolik inte unik. En slutsats är att 

det kan vara en bra utgångpunkt för organisationer som söker öka sin projektmognad 

generellt att börja undersöka hur strukturerade de är när det gäller planeringsprocessen 

som illustreras av ISO 21500 (Figur 3) och WBS-delen specifikt. En förbättring i 

tillämpning av denna process ger stor effekt då den påverkar stor del av projektets 

övriga processer och resultat. 

En annan generell slutsats som kan dras av studien är projektmognadsmätning är ett 

användbart verktyg för att mäta nuläge och prioritera bland de förbättringsområden som 

är mest relevanta för den enskilda organisationen.  

 

7.4 Förslag på fortsatt forskning/arbete 

 

Arbetet mot ökad projektmognad tar förhoppningsvis inte slut när detta arbete 

avslutas. Under arbetets gång har många nya tankar väckts och det finns mycket mer 

som skulle kunna göras. I detta stycke avslutas rapporten med några tankar och förslag 

på fortsatt arbete. 

Det första förslaget på fortsatt arbete är att organisationen regelbundet mäter och 

följer upp organisationens projektmognad för att säkerställa att ständiga förbättringar 

genomsyrar projektverksamheten då projekt och uppdrag är en så pass vital del i 

företagets förädlingsprocess. Den organisationsanpassade mognadsmodellen som 

introducerades i detta arbete kan användas för uppföljningsmätning. 

Denna rapport föreslår främst tillägg i arbetssätt för att bättre kunna hantera mer 

komplexa uppdrag och projekt men det kanske finns effektiviseringar i den andra delen 

av uppdragstyper, det vill säga de minsta och enklaste uppdragen. Finns besparingar i 

att skapa en “uppgiftsmodell?” som ger mindre/enklare administration för enklare 

uppgifter? 

Programstyrning används inte idag men bör på längre sikt kunna vara användbart 

för t ex infrastrukturprojekt som kan sträcka sig över många år men som har låg 

aktivitet under långa perioder.  
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Ett område som rapportförfattaren kom i kontakt med i teoriinhämtningsfasen var 

BIM, Building Information Modeling. Enligt Autodesk (Autodesk, 2018) så är BIM 
“.. an intelligent 3D model-based process that gives architecture, engineering, 

and construction (AEC) professionals the insight and tools to more efficiently 

plan, design, construct, and manage buildings and infrastructure”.  

PMBOK, construction extension (PMI, 2016, s.26) skriver att BIM förbättrar hur 

projekt utformas och att BIM gör nytta i många konstruktionsområden, men beskriver 

inte speciellt mycket om hur det kan gå till rent konkret. Ett område som nämns är 

integrering av BIM med projektstyrningsverktyg. Om en organisation överväger att 

införa ett digitalt system för att styra och hantera projekt är framtida kompabilitet med 

BIM sannolikt ett mycket intressant och viktigt område att utreda. Då BIM verkar 

beröra många av projektledningens områden vore det intressant att ta del av hur BIM 

integreras i en projektmogen organisation. Till exempel vore det intressant att undersöka 

processgruppen ”Planering” och kunskapsområdet ”Projektets omfattning” som de 

definieras av PMI och ISO 21500 och om arbetssättet med WBS skulle gå att integrera i 

ett projekt som använder sig av BIM till stora delar. Finns synergier eller potential för 

effektivisering också på en operativ nivå? 

Ytterligare ett intressant område för framtida arbete är visuell planering där 

rapportförfattaren har märkt en trend att traditionell projektledning delvis börjar återgå 

till enkla arbetssätt och verktyg som post-it lappar, till exempel har nätverket PMI i 

Uppsala under på våren 2018 en mötesserie för projektledare där det diskuteras visuell 

planering med papper och penna. Det vore därför intressant att undersöka för och 

nackdelar med analoga och digitala kanbantavlor, hur effektiva är de i praktisk 

användning. Fungerar digitala tavlor lika bra som analoga? Finns risk att de digitala 

tavlorna som inte syns fysiskt i kontoret används mindre på grund av att de inte syns 

hela tiden?   
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Bilagor 
 

Bilaga A -Frågor från enkätundersökning 

 
Rubrik: Projektmognad i arbete med "breda uppdrag" 

Inledning:Detta är en kort undersökning av hur du upplever projektmognaden på företaget 

när det gäller att bedriva breda uppdrag, dvs större uppdrag som involverar fler än tre 

avdelningar/funktioner 

Inledande frågor, fritext (kortsvar) 

- Vad är din roll/befattning? 

- Hur länge har du arbetat på företaget? 

- Hur länge har du arbetat med projektledning? 

 

Kvantitativa frågor, besvaras med 1-5 

1) Hur presterar företaget i breda uppdrag i dimensionen "Intern styrning"?  

(strukturerad projektledning) 

1a) Hur viktigt anser du att det är att vi förbättrar oss inom dimensionen "Intern styrning"? 

(strukturerad projektledning) 

 

2) Hur presterar företaget i breda uppdrag i dimensionen "Värdeskapande"?  

(effektiva arbetssätt)"? 

2a) Hur viktigt anser du att det är att vi förbättrar oss inom dimensionen "Värdeskapande"? 

(effektivt utförande/arbetssätt) 

 

3) Hur presterar företaget i breda uppdrag i dimensionen "Ekonomisk styrning"  

(Kalkyler och uppföljning av kostnader) 

3a) Hur viktigt anser du att det är att vi förbättrar oss inom dimensionen "Ekonomisk 

styrning" (Kalkyler och uppföljning av kostnader) 

 

4) Hur presterar företaget i breda uppdrag i dimensionen "Kommunikation, tydlighet"? (intern 

och extern kommunkation) 

4a) Hur viktigt anser du att det är att vi förbättrar oss inom dimensionen "Kommunikation, 

tydlighet"? (intern och extern kommunkation, måldelning) 

 

5) Hur presterar företaget i breda uppdrag i dimensionen "Resurshantering"?  

(Roller, Uppföljning, Behov & Kompetensmatchning) 

5a) Hur viktigt anser du att det är att vi förbättrar oss inom dimensionen "Resurshantering"? 

(Roller, Uppföljning, Behov & Kompetensmatchning) 

6) Hur presterar företaget i breda uppdrag i dimensionen "Visuell styrning och flexibilitet"  

(Agilitet, arbete mot fokuserade korta delmål) 

6a) Hur viktigt anser du att det är att vi förbättrar oss inom dimensionen "Visuell styrning och 

flexibilitet"? (Agilitet, arbete mot fokuserade korta delmål" 

 

7) Hur presterar företaget i breda uppdrag i dimensionen "Strategisk styrning"  

(Kvalitet i anbudsprocessen) 

7a) Hur viktigt anser du att det är att vi förbättrar oss inom dimensionen ""Strategisk 

styrning"? (Kvalitet i anbudsprocessen) 

 

Fritextfrågor (lång text) 

- Hur tycker du att arbetet med breda uppdrag fungerar idag? 

- Övriga kommentarer eller förbättringsförslag?  



 

Bilaga B - Sammanfattande fritextsvar enkät 

 

Urklipp från problembeskrivning (fritext) 

Brister i projektledning (erfarenhetsbrist och strukturella brister)  

Alla är inte lämpade att driva större projekt 

Varierande kvalitet. I för stor utsträckning beroende av uppdragsdeltagarnas erfarenhet/kompetens 

Ofta bra men för mycket variation i kvalitet 

Saknas gemensam plattform 

Processen otydlig och osäker 

Kan bli betydligt bättre än idag 

Saknas erforderlig projektledningskapacitet 

Mindre uppdrag fungerar bättre, större uppdrag sämre 

Omogna när det gäller breda uppdrag med flera dicipliner/enheter inblandade 

Kunden uppfattar inte ev. omognad då vi alltid levererar det vi lovar (problemen märks internt) 

famlar efter en struktur hur vi ska bedriva breda uppdrag 

Kompetenta medarbetare finns och gör efter sina förutsättningar ett utmärkt arbete av typen "adhoc" 

Vi verkar tro att samordning och styrning mellan enheter ska gå av sig själv 
Vi litar mycket på andras kompetens och tror därför också att olika teknikområden kan samordnas 
utan styrning 

Valhänt. Det har varit mer struktur hos andra arbetsgivare. 

Individberoende och otydligt. 
Svårt med ständigt lärande och systematisering av arbetssätt. 

 

Förslag på förbättringar/styrkor (fritext) 
Träna utvalda i ett system/metodik som vi tycker är bra och på så sätt implementera 
uppdragsprocess 

Förbättringspotential i kravställning 

bli mer medvetna om vad övriga enheter kan och gör. 

Arbetsmetodik för breda uppdrag  

Ledningskompetenser (Projekt-, projekterings- och Byggledning) bör förstärkas. 

Ett projekt eller uppdrag ska inte drabbas om en eller två blir sjuka. 
vi har en styrka i öppenheten och de korta kontaktvägarna och i att vi trots vår litenhet har många 
kompetenser 
Olika sorters utbildning inom företaget, så alla medverkande har en förståelse för den här typen av 
uppdrag och för sin roll. 

 

  



 

Bilaga C - Tolkning av utsagor från internauditörer 

 
Redovisning av resultat samt tolking av insamlad kvalitativ information från internauditörer 

Följande analys och tolkning har gjorts med hjälp av brevmetoden. För att öka läsbarheten 

och förståelsen i sitt sammanhang infogas här även rapportförfattarens tolkningar bredvid 

respektive utsaga.  

Sammanfattningsvis visar resultatet av denna undersökning att det i kommande 

examensarbete kommer att vara viktigt att inte bara upprätta nya rutiner utan också att 

säkerställa en styrd och formell implementationsprocess av de rutiner och styrdokument som 

ändras eller tas fram. Resultatet av denna insamlade information är att tabell 2 har uppdaterats 

med tydliggörande av förankring och utbildning vid dokumentationsuppdatering. 

 

Utsaga 1: Utbildning av nyanställda i uppdragsprocessen visar på brister då flera nyanställda 

visar att de inte förstått eller tagit till sig rutiner och arbetssätt. 

Tolkning utsaga 1: Det kommer att vara av stor vikt att eventuella ändringar och förbättringar 

förankras på ett formellt sätt och det kan även vara en god idé att säkra upp förankring på 

befintliga rutiner i samband med förankring av nya rutiner. 

 

Utsaga 2: Det saknas styrd implementering av rutiner och mallar för uppdragsprocessen. En 

jämförelse görs med IT Policy där det följs upp att anställda läst och signerat policyn, detta 

sker inte med rutiner som styr arbete i uppdrag. 

Tolkning utsaga 2: Till större del samma orsaker som tolkning utsaga 1, en styrd 

implementering och förankring av gällande arbetssätt är viktigt för att öka projektmognaden 

för alla typer av projekt. 

 

Utsaga 3: Uppfattningen att uppdragsprocessen som finns inte är fullt implementerad i 

organisationen. 

Tolkning 3: Se tolkning av utsaga 1 och 2, tyder på brister i implementering/styrning. 

 

Utsaga 4: Det finns väldigt många personer som har rollen uppdragsledare. Är det för många? 

Tolkning 4: En svårtolkad utsaga men är sannolikt relaterad till bristfällig implementering. 

Vid en väl fungerande introduktion, utbildning och förankring i en mogen projektmodell 

kommer inte antalet uppdragsledare i sig utgöra ett problem. Däremot blir ett stort antal 

uppdragsledare ett problem om det saknas standardiserat arbetssätt. Utsagan kan sägas 

illustrera vikten av en väl fungerande projektmodell och en hög projektmognad. 

 

Utsaga 5: Uppdragsprocessen som finns är inte anpassad för alla enheter. 

Tolkning: Denna utsaga beskriver främst en brist i hur arbete ska utföras inom en enhet, dvs. 

på projektnivå (se fig.1) men innebär också att om det finns brister på projektnivå kommer 

även koordinering och ledning på verksamhetsnivå att bli en utmaning. Slutsatsen är att 

brister på projektnivå inom avdelningar behöver åtgärdas innan en effektiv koordinering av 

breda uppdrag och en hög projektmognad kan uppnås. 

 

Utsaga 6: Det finns väldigt många mallar i ledningssystemet som är kopplade till 

uppdragsprocessen. Behövs samtliga? Vem uppdaterar? Vem tar bort mallar som inte längre 

behövs? Hur hittar man rätt mallar? 

Tolkning: Svårigheter att välja ut tillämpliga mallar i enskilda fall innebär att även om mallar 

finns kan tillämningen brista om projektmedlem väljer fel mallar eller inte hittar mall som 

skall/bör användas. Ökad tydlighet i systemet och förbättrad förankring och utbildning verkar 

behövas. 

  



 

Bilaga D – Beslutsmatris arbetssätt - uppdrag eller projekt 

Prototyp, ej färdigställd på grund av tidsbrist – matrisen i rapport användes istället 

 

Omfattning

Generell 
uppdragsmodell 

Projektmodell 

Expertuppdrag

Mindre* 

Större***

Projektuppdrag Krävs förstudie?

Ja

Nej
Använda kundens 

verksamhetssystem?

Kundens 
verksamhetssystem

Ja

Nej

Miniuppdrag
>8 h

Enkel process för 
fakturering och ett 

minimum av 
arkrivering

* Mindre omfattande expertuppdrag klassas som resursuppdrag
** Relativt omfattande uppdrag, formell projektplanering och uppföljning kan hållas på en enklare nivå
*** Uppdrag av större omfattning, mer omfattande projektplanering och förstudie behövs.

Resursuppdrag

Mellan**

Olika typuppdrag
Processmodeller för 

hantering av uppdrag Dokument att ta fram:
- Kort rutinbeskrivning 
uppdragsmodell & 
projektmodell
- Checklistor
-Ev. dokumentmallar

  



 

Bilaga E – Förslag förbättrad processkartläggningsmetodik  

 

(hann ej införas pga. tidsbrist) 

 

Metodiken för processkartor kan förbättras. Nedanstående förslag visar en ny 

processkarta med samma innehåll som befintlig processkarta för uppdragsmodellen. 

Den nya kartan hänger ihop i ett flöde. Det är nu möjligt att visuellt se vilket utfall 

som utgör insats i efterkommande steg. Det framgår också vilka processutfall som inte 

är obligatoriska för att kunna starta nästa steg. 

 

Figur X Förbättrad processkarta 

Den förbättrade processkartan innehåller nio processboxar, tolv outputs och en 

valruta. Nuvarande version innehåller 29 processboxar som inte är sammanbundna 

och sammanlagt 38 objekt i kartan. Genom att integrera processkartan enligt detta 

förslag minskar totala antalet objekt med 31 %, utan minskat faktainnehåll. 

Processmodellen är bättre integrerad. Processutfall är definierade och visas i flödet, 

det vill säga vilket utfall som är insats till de olika stegen. Den generella 

rutinbeskrivning som omfattar hela processen visas som en utdragen blå linje. Med 

denna kartläggningsmetodik går det nu att visuellt se vilka processdokument som styr 

vilka delar av processen vilket tidigare inte var möjligt. 

 

 

 

 


