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Abstract: 

 

In our paper we look at a re-organization and compare the manner in which 
it is performed with theories regarding projects and project management. We 
assume a theoretical approach to find out if traditional project theories 
suffice as tools to ensure that a project leader has the means to lead a 
successful project. Or, will a project leader perhaps need to possess other 
knowledge apart from sheer project theory? 

 

The aim of our research stems from many projects currently failing and we 
want find out the reason why. During our work with this paper we have 
delved into the world of project theory and added to our theoretical frame of 
reference.  In order to make a comparison with the real world we have 
conducted an interview with a project leader for a project at Volvo IT.  

 

Our study shows that it takes more than pure project theory in order to 
achieve a successful result. The reason for this is that a project group 
consists of individuals which results in a need for management skills in the 
project leader.  
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Sammanfattning  

 

I vår uppsats studerar vi en omorganisation och jämför tillvägagångssättet 
med teorier gällande projekt och projektledning. Vi arbetar utifrån en 
retorisk frågeställning gällande om de traditionella projektteorierna räcker 
till som verktyg för att en projektledare skall ha möjlighet att leda ett 
framgångsrikt projekt. Eller är det måhända så att man som projektledare 
behöver besitta andra kunskaper än ren och skär projektteori? 

 

Syftet med vår forskning grundar sig i att det i dagsläget är många projekt 
som misslyckas och vi vill försöka finna orsaken till varför. Under 
uppsatsens gång har vi dykt in i projektteorins värld och byggt på vår 
teoretiska referensram. För att kunna göra en jämförelse med verkligheten 
har vi intervjuat en projektledare för ett projekt på Volvo IT. 

 

Vår studie visar på att det krävs något mer än renodlade projektteorier för att 
få ett framgångsrikt resultat. Orsaken är att projektgruppen består av 
individer vilket ställer krav på managementkunskaper hos projektledaren. 
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1. Introduktionskapitel 

1.1 Problembakgrund  

Omorganisationer verkar vara ett vanligt sätt när ledningen vill ändra i 
verksamheten eller lösa ett problem som uppkommigt. Vanligt är att man 
inom en organisation bestämmer sig för att pröva en ny inriktning för hur 
verksamheten skall vara strukturerad. Omorganisationen ger företaget den 
omrörning i grytan som behövs för att det skall orka ta nya tag och fortsätta 
vara friskt och framgångsrikt. Självklart blir inte utfallet av alla 
omorganisationer lyckligt, ibland upptäcker snarare ledningen att gräset inte 
alls var grönare på andra sidan utan får istället försöka att återställa 
organisationen igen (Dagens Industri 2007, Computer Sweden, 2007).  

De här olika processerna och förloppen genomförs bäst och smidigast i 
projektform. Även projektarbetet är en modefluga inom företagsvärlden 
vilken har hållit sig kvar i många år. Det underlättar för företag att kunna 
sätta ihop projekt med personal från flera olika avdelningar med varierande 
kunskaper och kompetenser. För att kunna ta fram och finna lösningar på 
problem måste man samarbeta och då är projekt ett bra verktyg. När ett 
problem är löst och projektet är avslutat återgår personalen till sina 
respektive avdelningar och återupptar sina ordinarie arbetsuppgifter. 
Projektarbete är ett bra sätt att nyttja den fordrade kompetensen därför 
använder sig många företag av det arbetssättet. 

 

1.1.1 Val av organisation 

Valet av organisation föll på Volvo IT av flera skäl. Ett var att det skulle ske 
en större omorganisation vilken låg bra i tiden och gjorde att vi kunde följa 
processen live. Skäl nummer två är att en av oss har kontakter på företaget 
samt arbetar där till viss del, (det var så vi fick reda på den stora 
omorganisationen). Ett annat skäl var att vi genom vår kandidatuppsats hade 
ett bra samarbete med företaget och kunde därigenom få till stånd intervjuer 
med ansvarig projektledare. Intresset för att skriva om projekt uppkom vid 
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vårt första möte med vår handledare (Bo Westerlund). Innan hade vår plan 
varit mer inriktad på att studera omorganisationen ur ledarens perspektiv. 
Tack vare synen på omorganisationen som ett projekt skapade det en ny 
intressant forskningsinställning för oss.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Projektledning är ett område inom vilket det finns en uppsjö av litteratur. De 
behandlar en mängd av metoder och arbetssätt i hur man ska leda ett projekt 
effektivt. Mängden av teorier gör det svårt att hitta det som är relevant och 
som passar till ens egen organisation. Definitionen av ett projekt samt hur ett 
projekt ska delas upp faser är likartat mellan olika författare. Skillnaderna 
inom litteraturen består framförallt i antalet faser samt hur de namnges 
medan innehåll och fokus är likartade. 

Enligt många författare misslyckas huvuddelen av uppstartade projekt, det är 
ett konstaterande men det återges sällan någon orsak till varför. Få har lagt 
ner tid och energi att analysera och reflektera över att ett projekt misslyckas, 
det verkar mer som om ett misslyckande antingen sopas under mattan eller 
görs om i ett nytt projekt. 

Känslan när vi läser teori om projektledning är att det är något som saknas, 
teorierna verkar inte räcka till för att leverera ett lyckat projekt där alla är 
nöjda. Var ligger egentligen problemet med misslyckade projekt? Är det på 
projektägaren, projektledaren eller organisationen runt projektet? Eller är det 
teorierna runt hur ett projekt skall genomföras som inte håller måttet? Är det 
något som saknas? 

Mängden av olika metoder och processer är överväldigande, men när man 
skrapat lite på ytan är de mer som ett ramverk för hur ett projekt ska ledas 
och inte ett effektivt verktyg. Kan det bero på att vi lever i en mycket 
komplex värld och därför behöver enkla och tydliga ramar att hålla fast vid?  
Sammantaget gör det att vi vill reflektera över ett projekt för att se hur det 
har gått och varför, samt koppla det till befintlig teori på området. Genom att 
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gå igenom allting en gång till ur en senkomlings perspektiv hoppas vi skapa 
en klarare bild i projektledningsdjungeln.  

1.3 Problemformulering 

 Håller teorierna inom projektledning måttet för att leda ett lyckat 
projekt? (En retorisk fråga för att väcka en diskussion till liv).  

 

1.4 Syfte 

Syftet med vårt arbete är att studera ett projekt i verkligheten med 
utgångspunkt i teorin. Genom att analysera och reflektera över resultatet 
hoppas vi hitta kopplingar och skillnader mellan teori och verklighet.  

 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa vårt arbete till att behandla ett specifikt projekt, en 
större omorganisation, på Volvo IT ur projektledarens perspektiv. 
Omorganisationen är uppdelad i tre faser där vi har för avsikt att bara 
undersöka fas ett och två, ej den sista delen. Avgränsningen beror på att fas 
tre precis kommer att starta när uppsatsen skall lämnas in. Valet av endast ett 
studieobjekt grundar sig på att vi inte är ute efter att göra en jämförande 
studie mellan två organisationer. Vi är medvetna om att man skulle kunna 
jämföra olika projektledares syner på projektteorier, men vi anser att det är 
ett för stort omfång för att klara av på tio veckor. Risken med mer än ett 
studieområde är att arbetet kan sväva ut och komma att beröra irrelevanta 
fakta.  
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2. Metoddiskussion 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Det finns två ytterligheter i förhållningssätt där den ena är positivism och 
den andra är hermeneutiken. 

Positivismen grundar sig i naturvetenskapen och bygger på säker kunskap 
vilket innebär att det inte finns rum för spekulationer eller egna gissningar. 
Inom positivismen utgår man från den befintliga teorin och försöker sedan 
bevisa det man kommit fram till genom empiri från verkligheten (Thurén, 
1999). 

Hermeneutiken, eller tolkningsläran, har sitt ursprung i humanismen och 
bygger som namnet avslöjar på tolkningar. En hermeneutisk studie 
genomförs med utgångspunkt i empirin. Först när analysen av empirin är 
klar försöker man koppla resultatet till teorin (Thurén, 1999). 

Ett positivistiskt förhållningssätt lämpar sig bäst för vår uppsats eftersom vi 
anser att det gynnar vår forskning om vi utgår ifrån den teoretiska 
referensramen.  

2.2 Vetenskaplig forskningsansats 

Deduktion och induktion är två olika forskningsansatser. När man genomför 
en forskning utifrån en deduktiv ansats försöker man att med hjälp av empiri 
och undersökningar bekräfta eller dementera den teori man redan läst. 
Deduktion är när man får fram en logisk slutsats vilken blir giltig eftersom 
det är logiskt. Logiken sätts i främsta rummet och deduktionens giltighet 
gäller oberoende om påståendet är sant eller inte. Så länge det är logiskt, 
behöver det inte vara sant (Thurén, 1999).  

Den induktiva ansatsen går istället tillväga med att forskaren börjar med att 
samla in empiriskt material för att därefter försöka hitta ett visst mönster och 
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utifrån det formulera sina teorier. I den här typen av forskning dras generella 
slutsatser av relativt få personers uppfattning. En induktiv slutsats är aldrig 
hundra procent säker, vilket beror på att den har grundats på empiriska 
undersökningar och det är sällan man frågar exakt alla personer inom ett 
visst segment (Thurén, 1999). 

Abduktion är ett mellanting mellan induktion och deduktion. Forskaren 
pendlar mellan teori och empiri och låter förståelsen successivt växa fram. 
Han börjar med teori för att skapa en kunskapsbas vilken han använder sig 
av i den empiriska undersökningen. Resultatet analyseras och skapar en 
förståelse men även frågor som kräver ytterligare teorier. Det är en process 
vilken går i en cirkel utan egentlig början eller slut (Wikipedia, 2007). 
Abduktion innebär att forskaren gissar varför ett resultat kommit till men 
genom att resonera kan han komma fram till gissningen är sann eller inte. En 
gissning kan dock vara mer eller mindre välgrundad beroende på den 
teoretiska kunskapen bakom gissningen (Thurén, 1999). 

 

Eftersom vi är ute efter att göra en jämförelse mellan teori och empiri vill vi 
ha möjligheten att pendla där emellan för att kunna samla intressanta fakta. 
Abduktionen är då den forskningsansats som ger oss bästa förutsättningen.  
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2.3 Vetenskaplig forskningsmetod 

2.3.1 Kvalitativa metoder 

En kvalitativ metod är en metod som används när studieobjektet studeras på 
nära håll. Metoden gör att forskaren får en nära relation till respondenterna 
eftersom studien mer går på djupet. Genom att tolka och analysera olika 
värderingar, attityder och värderingar får forskaren fram information som 
ofta är djupgående och svåranalyserad vilket leder till en mer nyanserad bild 
av studieobjektet. Det här är en metod som är tidskrävande eftersom det är 
mycket arbete med tolkning av den insamlade informationen. Därför 
används kvalitativ metod oftast vid undersökningar av ett eller ett fåtal 
studieobjekt. Ett kännetecken för den kvalitativa metoden är att den är 
flexibel eftersom både undersökaren och respondenten kan styra 
undersökningen åt det håll som är intressant (Holme och Solvang, 1997). 

Fördelen med den kvalitativa metoden är närheten mellan den som studerar 
och det som studeras vilket leder till en flexibilitet i undersökningen som gör 
att man kan fokusera på mindre delar av ett problem. En annan sak som 
underlättar är att människor gärna pratar om sitt arbete samtidigt som de kan 
tycka det besvärligt att svara på en enkät, som är den metod som ofta 
används i kvantitativa metoder (Cassell & Symon, 1994). 

En nackdel med den kvalitativa metoden är att den är mycket tidskrävande 
och intervjuerna ökar risken att forskaren tar på sig mer arbete än han hinner 
med.  För att minska arbetsbördan är det bra att begränsa antalet intervjuer, 
det bästa är att ha max två stycken intervjuer om vardera en timma på en och 
samma dag. Det är bättre att boka in flera intervjuer med samma person 
eftersom det kan bli svårt att hålla intresset uppe hos respondenten om 
intervjun drar ut på tiden (Cassell & Symon, 1994). 

Även om det är en mindre studie är risken stor att forskaren översvämmas av 
data vilket hos den oerfarne forskaren kan leda till en känsla av hopplöshet. 
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Det är därför viktigt att verkligen avgränsa sitt arbete och följa sina 
avgränsningar (Cassell & Symon, 1994). 

 

2.3.2 Kvantitativa metoder 

Den kvantitativa metoden bygger på att undersökningen görs på en stor 
mängd objekt till exempel som en enkät vilken skickas ut till de objekt som 
är intressanta för studien. Den här metoden är mer generaliserande och visar 
på vad majoriteten tycker, men gör det svårt att få en nyanserad bild av 
studieobjekten eftersom frågorna är likadana till alla respondenter. Metoden 
att skicka ut enkäter leder till att det inte finns rum för intressanta avstickare. 
Ofta innebär enkäterna att det finns ett flertal fasta svarsalternativ därför är 
det av vikt hur man ställer frågorna och vilka svarsalternativ man lämnar. 
Viktigt inom den kvantitativa metoden är att den information som fås fram 
är giltig och pålitlig (Holme och Solvang, 1997).  

 

2.3.3 Komparativa metoder 

En komparativ analys genomförs i olika steg, på steg ett jämförs olika 
händelser vilket genererar tentativa egenskaper. Nästa steg innebär en 
jämförelse av händelsen med en egenskap hos kategorin. På det tredje steget 
reduceras liknande kategorier till ett mindre antal, hypoteser formuleras och 
data kontrolleras för att man skall se om de kan passa in i en allmän 
referensram (Merriam, 1988).  

Den kvalitativa metoden är det tillvägagångssätt som ger oss möjlighet att 
ställa frågor som går mer på djupet än om vi skulle ha genomfört en 
enkätundersökning. Metoden ger oss även möjligheten att komplettera med 
följdfrågor.  
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2.4 Typ av data 

2.4.1 Primärdata 

Primärdata är den data som samlas in specifikt för undersökningens 
ändamål. Det är data som inte tidigare finns dokumenterad, till exempel 
intervjuer och liknande. Fördelen med primärdata är att de svar som fås fram 
ger svar på just det aktuella problem man arbetar med. Att samla in 
primärdata kan dock vara ett tidskrävande arbete, men att bara grunda sin 
uppsats på sekundärdata är ingen bra idé. Det skulle även vara svårt att 
bygga sin uppsats endast på intervjurespondenters svar, utan böcker och 
tidskrifter bör finnas med för att styrka eventuella upptäckter (Bell, 1993). 

 

2.4.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är data vilken fås fram ur böcker och tidskrifter. Datan har 
insamlats av andra personer och antagligen bearbetats för andra syften än 
vårt. Sekundärdata ger sällan en fullständig bild över det aktuella problemet, 
utan måste kompletteras med primärdata. Däremot kan de två olika 
datatyperna tillsammans ge läsaren en god insikt (Bell, 1993). 

Eftersom syftet är att jämföra teori med empiri kommer vi att använda oss av 
både primär- och sekundär-data. 

 

2.4.3 Reliabilitet 

När en kvantitativ undersökning genomförs är reliabiliteten av största 
betydelse. Ju mer samband man finner mellan resultaten i sin egen forskning 
och andras forskning desto större reliabilitet. Reliabiliteten visar hur pålitlig 
undersökningen är, därför är det viktigt för forskaren att sätta sin 
förförståelse och sina fördomar åt sidan vid analysen för att undersökningen 
ska bli så objektiv som möjligt (Cassell & Symon, 1994). Graden av 
reliabilitet mäts genom att om någon annan gör om undersökningen och 
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kommer fram till samma resultat har undersökningen en hög reliabilitet 
(Merriam, 1988). 

När det gäller reliabilitet har den kvantitativa metoden en styrka gentemot 
den kvalitativa metoden beroende på de två skilda sätt som undersökningen 
genomförs på. Den kvantitativa metoden bygger mycket på massinsamling 
av data genom till exempel enkäter. Därigenom är det svårt att få ett 
förtydligande vid tolkningsproblem (Kjaer Jensen, 1991). Ju fler likadana 
svar som fås desto större reliabilitet. Det kan vara svårt att få likadana svar i 
användandet av en kvalitativ metod där mängden intervjuer är den största 
källan till data (Merriam, 1988). 

 

2.4.4 Validitet 

Validitet innebär att man verkligen undersöker det man har sagt att man ska 
undersöka, även om svaret på undersökningen kan vara helt irrelevant. Ett 
sätt att avgöra validiteten i en kvalitativ studie är genom triangulering där 
man använder flera olika informationskällor för att bekräfta resultaten från 
undersökningen i efterhand (Merriam, 1988). I den kvalitativa metoden har 
resultatet hög validitet om det visar det man har valt att studera och inget 
annat (Cassell & Symon, 1994).  

I den kvantitativa metoden är det viktigt med validiteten i själva metoden av 
undersökningen, hur forskaren har gått till väga (Cassell & Symon, 1994). 
När det gäller den kvantitativa metoden gäller det att ju mer standardiserad 
datainsamlingen är desto högre grad av validitet (Kjaer Jensen, 1991). 

 

2.5 Metodologisk inriktning 

Vi kommer att använda oss av ett positivistiskt synsätt där vi utgår från 
teorin för att skapa oss en referensram. Genom empiri kommer vi därefter att 
göra en jämförande analys av verkligheten kontra teorin samt analysera 
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skillnaderna. Vår forskning kommer även att använda sig av det 
hermeneutiska tolkningssättet, vilket innebär att vi äntrar en humanistiskt 
förstående roll. Vi kommer att göra en djupdykning i teorin för att skapa en 
bra referensram för att därefter göra djupanalyser av intervjusvaren.  

Vi kommer att använda oss av en abduktiv ansats i vår forskning där vi 
genom att läsa litteratur vilken behandlar ämnet skapar oss en referensram. 
Utifrån det kommer vi att formulera frågor vilka vi kommer att använda oss 
av vid intervjuerna. Uppsatsen kommer att bygga på lika stor del primär- 
som sekundärdata. 

Eftersom vi vill göra en djupare studie av en specifik del i ett projekt är den 
kvalitativa metoden den bästa. Vi kommer att genomföra intervjuer med den 
tillförordnade chefen för projektet. Den kvalitativa metoden ger oss 
möjlighet att ställa följdfrågor för att komma närmare sanningen om vad som 
egentligen skedde. En sådan studie vore omöjlig att göra med en kvantitativ 
metod då risken vore stor att vi skulle missa centrala och viktiga delar i 
projektet och därmed få en helt felaktig bild av verkligheten. Det är även 
lättare att komplettera svaren genom följdfrågor vid en intervju. Det är 
lättare att få en person att prata fritt om sitt arbete än att få samma person att 
svara på en enkät eftersom det tar tid och kräver mer arbete att svara 
skriftligt. 

Vi har för avsikt att inte blanda in våra egna åsikter förrän vi befinner oss i 
analysdelen. Vi anser att en teoridel skall innehålla teori och inte författarens 
avsikter.  
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3. Teoretisk referensram 
Vår teoretiska referensram består dels av de kunskaper vi inhämtat under 
kurser i projektledning och management, dels det vi har läst i böcker vilka 
berör projekt och projektledning.   

 

3.1 Vad är ett projekt? 

Det finns olika definitioner på projekt, varav det vanligaste är: ”Ett projekt är 
en tidsbegränsad och från övrig verksamhet avskärmad aktivitet som genom 
styrning av resurser ska nå ett bestämt mål” (Wisén & Lindblom, 2001). 

Wisén & Lindblom (2001) håller inte riktigt med ovanstående definition 
utan anser att meningsfulla projekt handlar om visioner och en önskan att 
uppnå ett resultat, men att det även handlar om kraftansamlingar och 
konkreta resultat. Enligt Marttala & Karlsson (1999) har ett projekt två 
tydliga kännetecken. Det ena är att projektet har ett dominerande och 
specifikt syfte, och det andra att det är en organisation vilken skall avvecklas 
när målet är uppnått.  Börjeson & Lisiderius-Gustavii (2002) ser projekt som 
problemlösning där en grupp människor, startar något, arbetar sig fram till 
ett specificerat mål och avslutar. 

Projekt är utbrutna ur linjeorganisationen och har egna mål, resurser, 
tidsplaner och arbetsformer vilka inte behöver överensstämma med övriga 
organisationen. Det är en organisation vilken har minskad byråkrati och ökad 
kreativitet gentemot linjeorganisationen, har ett förutbestämt slut samt 
saknar bestämda arbetssätt och rutiner. Fördelen den här typen av 
organisation har är att det vid ett givet tillfälle går att samla krafter och 
kompetenser för att fokusera på en specifik uppgift, utan att bry sig om eller 
ta hänsyn till vardagens rutinmässiga ärenden (Wisén & Lindblom, 2001).  

Projekt är en starkt grupporienterad arbetsform vilken är separerad från 
linjeorganisationen men ändå beroende av den på grund av resursbehovet. 
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Gruppmedlemmarna kan i vissa projekt ha två chefer, projektledaren och 
linjechefen, vilket kan leda till konflikter. Trots att de två organisationerna är 
beroende av varandra måste de särskiljas för att kunna utvinna mesta möjliga 
nytta av dem (Wisén & Lindblom, 2001).  

Projektformen ställer höga krav på att förutsättningarna är de rätta och att 
problemet verkligen passar för att lösas i ett projekt. Det är även viktigt att 
alla som medverkar ser sin roll i gruppen (Börjeson & Lisiderius-Gustavii, 
2002).  

Fördelarna med ett projekt är flera men framträdande är att en fråga kan 
lösas snabbare och med mindre byråkrati, eftersom resurser tas ut ur 
linjeorganisationen och fokus läggs på att lösa ett problem, än om en 
utredningsgrupp tillsats för att lösa samma problem. En projektgrupp är 
oftast mer effektiv än en tillsatt arbetsgrupp på att lösa problem vilket kan 
bero på den begränsade tiden och resurserna samt att det är ett specificerat 
problem som ska lösas. Projektet kan även legitimera en samverkan över 
gränserna som inte skulle kunna uppnås i den vardagliga verksamheten. 
Projektgruppen har mandat att tänka fritt och kreativt, att komma med 
förslag samt ta nya kontakter vilket leder till synergieffekter (Wisén & 
Lindblom, 2001).  

 

3.2 Initieringsfasen 

Det som initierar ett projekt är en önskan hos ledningen om någon typ av 
förändring. Det finns många olika typer av projekt beroende på i vilken 
organisation de ska utföras. Till exempel kunskapsorienterade projekt, 
utvecklingsorienterade, konstruerande eller för att effektivisera en 
organisation via omorganisation (Wisén & Lindblom, 2001). Bakom 
framgångsrika projekt finns det kreativa och skickliga medarbetare och 
ledare. Eftersom varje projekt är unikt då det behandlar ett unikt problem går 
det inte att använda sig av en gammal projektplan. Varje nytt projekt måste 
börja om från början (Börjeson & Lisiderius-Gustavii, 2002).  
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En orsak till att ett projekt startas är att företaget ser upp till en annan 
framgångsrik organisation och vill vara som den. Om de ser att 
organisationen lyckas genomföra ett lyckat projekt vill de göra samma sak 
och skapar därför ett problem för att kunna starta ett likadant projekt. 
Skillnaden blir att den följande organisationen inte ser allt förarbete och hur 
projektet har lagts upp samt inom vilka ramar, den ser bara följderna ett 
lyckat resultat. Det följande företaget har heller ingen aning om hur mycket 
tid och resurser som har satsats i projektet (Marttala & Karlsson, 1999). 

Ett annat skäl till att starta ett projekt kan vara ett affärsbehov. Behovet kan 
ha legat latent inom organisationen som en idé under en längre tid tills den 
mognat färdigt och någon i ledande ställning har bestämt att starta ett projekt 
för att lösa problemet, att uppfylla behovet. Risken med ett sådant 
tillvägagångssätt är att ledningen anser att den diffusa specifikationen av 
behovet räcker som underlag för att initiera projektet och leder till att 
projektet startar omedelbart utan att ha genomgått de viktiga första faserna 
(Marttala & Karlsson, 1999). 

Ett projekts livscykel innefattar ett flertal faser vilka kan skilja sig mellan 
olika författare. Wisén och Lindblom (2001) anser att de första faserna innan 
ett projekt startar består av, idé, förundersökning, och etablering. De 
sammanfattar livscykeln med från idé till projekt. Idén är själva starten, att 
börja tänka i banorna att ett problem behöver lösas, under förundersökningen 
läggs grunden till om det är möjligt att initiera ett projekt. Etableringen är 
projektets investeringsfas och grunden till ett lyckat projekt eftersom den 
resulterar i en utvecklad projektplan, vilken i sin tur är ett styrinstrument för 
hela projektet (Wisén & Lindblom, 2001). 

Risken med att bara sparka igång ett projekt är att projektet med stor 
sannolikhet kommer att misslyckas. Eftersom förarbetet blir bristfälligt 
kommer det att saknas viktig information när projektet under arbetets gång 
kommer att stöta på problem. Till exempel kan grundläggande 
frågeställningar hur projektet ska bedrivas och vilket resultat som förväntas 
av det saknas (Marttala & Karlsson, 1999).  
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Genom sin tilldelning av resurser visar de ansvariga för organisationen att de 
anser att projektet är viktigt. Projektet får mycket ansvar gällande budget, 
tidsramar, befogenheter att lösa problem och fatta beslut (Marttala & 
Karlsson, 1999). 

Projektet kan delas in i olika faser där den ena fasens output är näsa fas 
input, ju bättre input desto bättre output och tvärtom (Marttala & Karlsson, 
1999). Slutsatsen blir att för att få ett lyckat projekt måste förarbetet vara 
gediget. Den är grunden som hela projektet vilar på. Är den stabil går det bra 
men är den osäker är risken stor att allt rasar som ett korthus (Wisén & 
Lindblom, 2001). 

Projektledaren går in i ett projekt med ett direktiv och kommer ut med ett 
resultat. Varje projekt har en början och ett slut där problemlösningen sker 
inom gruppen (Wisén & Lindblom, 2001). Börjeson & Lisiderius-Gustavii 
(2002) ser på projekt som en bro, ett sätt att ta sig från en punkt till en annan. 
Även de delar in projekt i etapper vilka måste lösas i tur och ordning, där en 
löst etapp leder till nästa. 

 

3.3 Förstudie 

När ledningen bestämt sig för att ett behov kan lösas med hjälp av ett projekt 
är det lämpligt att göra en förstudie. Förstudien bör användas för att minska 
osäkerheten hos projektet och bör därför innehålla information om 
problemställningen, vilka effekter förväntas samt om det finns rätt 
förutsättningar inom organisationen för att genomdriva ett projekt 
(Tonnqvist, 2004). Förundersökning innebär en undersökning av en idé om 
den är genomförbar eller inte. Om förundersökningen pekar mot att 
uppslaget är genomförbart leder det till en grundlig genomgång i form av en 
förstudie. Om det är en dålig idé läggs den i byrålådan (Wisén & Lindblom, 
2001). Under förstudien analyseras nuläget, intressenter kartläggs, det skapas 
en översiktlig plan över projektet, vilka resurser som kommer att krävas, en 
riskanalys med mera (Tonnqvist, 2004). 
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Det finns skillnader mellan det faktiska tillståndet och det önskade när man 
startar ett projekt. Ingen vill visa sina svaga sidor vilket leder till att man 
förskönar omständigheterna inom organisationen. Trots att den egna 
organisationens mognad och kompetens påverkar förutsättningarna för ett 
projekt är det känsligt att utreda, ingen vill erkänna sina svagheter. Ett sätt 
att komma förbi problemet kan vara att skicka ansvariga på utbildning i 
projektstyrning och projektmetodik. Utbildningen kan ge en förståelse och 
medvetenhet om vad som är bra och vad som är dåligt inom organisationen 
samt hur det påverkar ett projekt. Det är en klok investering för framtiden 
eftersom det är en utgift vilken sparar resurser under vägen genom att 
medvetenheten om problem leder till att de kan lösas tidigt (Marttala & 
Karlsson, 1999). 

Det är tyvärr ovanligt att ledningen låter analysera projektorganisationens 
förmåga och förutsättningar att driva ett projekt. Genom att göra en analys 
kan man stoppa ett projekt som har små förutsättningar att lyckas på grund 
av dålig förmåga att hantera ett projekt (Marttala & Karlsson, 1999). Det är 
viktigt att undersöka om problemet som skall lösas verkligen lämpar sig för 
projektformen. Problem vilka redan har en ägare som arbetar på lösning eller 
som är av enkel art och kan lösas inom organisationen behöver inget projekt. 
Risken blir att ledningen sätter igång ett projekt vilket inte ger bra resultat 
utan istället ökar kostnaderna (Börjeson & Lisiderius-Gustavii, 2002).  

För att klara av att genomföra ett projekt på ett bra sätt ställs det krav på 
effektiv ledning och samordning av resurser. Ännu viktigare är dock klara 
avgränsningar och ansvarsbeskrivningar samt tydliga visioner och mål. 
Planeringen är A och O för ett lyckat projekt (Börjeson & Lisiderius-
Gustavii, 2002).  

Innan ett projekt startar är det bra att göra en intressentanalys av interna och 
externa intressenter. Att identifiera större grupper av intressenter för att 
därefter bryta ner dem till mindre, mer homogena och lätthanterliga grupper, 
till exempel anställda, aktieägare och andra vilka påverkas av projektets 
resultat. Det gäller att bedöma vad de olika grupperna kan bidra med men 
även vad de kan ha emot projektet, samt vad de förväntar sig av resultatet, 
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om det är realistiska eller orealistiska förväntningar. Genom att identifiera 
motstridiga intressenter kan projektledningen förbereda sig på motståndet 
och skapa sig en uppfattning hur de ska hanteras om det blir problem. Ett 
sådant förutseende ökar möjligheten att projektarbetet går smärtfritt (Wisén 
& Lindblom, 2001). 

Intressentanalys är en viktig del av planeringen. Genom att först gå igenom 
vilka intressenter som berörs av projektet och dess resultat samt hur de 
påverkas får man en stor grupp intressenter. Därefter gäller det att bryta ner 
den stora gruppen till mindre mer homogena grupper. Grupperna bör 
prioriteras inbördes beroende på hur mycket de påverkas eller kan påverka 
projektet. Om projektledaren tar sig tid att prata med intressenterna kan han 
få bra uppslag till problemlösning, en kan även motivera projektet direkt. 
Det leder till en ökad förståelse samt att projektledaren blir mer uppmärksam 
på eventuella framtida protester (Börjeson & Lisiderius-Gustavii, 2002).  
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 3.3.1 Problemanalys 

Problemanalys och problemformulering är viktigt för att projektledaren ska 
få vetskap om vad ledningen förväntar sig av projektet. De är även 
underlaget för målformuleringen för projektet. Om slutprodukten ska bli bra 
krävs det att arbetsprocessen från start till slut också varit bra. Grunden till 
en bra planering och ett lyckat resultat ligger i en grundlig problemanalys 
och målformulering (Marttala & Karlsson, 1999). 

Börjeson & Lisiderius-Gustavii (2002) anser problemanalysen vara en viktig 
del i planeringen av ett projekt. Det är av vikt att vrida och vända på 
problemet ur olika vinklar för att nå problemets kärna och på så sätt undvika 
att starta ett projekt med fel problem.  

Enligt Marttala och Karlsson (1999) finns det fyra grundläggande begrepp 
inom problemanalysen. De fyra begreppen är problemformulering, teori, 
data och analys. 

Teorin behandla vilka antaganden resonemanget i problemformuleringen 
bygger på. Teorier är förenklade beskrivningar av verkligheten vilka bygger 
på vår egen referensram. Eftersom vi är starkt präglade av vår bakgrund och 
det vi kan, analyserar vi alla problem likadant utifrån vår egen referensram. 
Det är viktigt att tänka utanför sina egna ramar och fundera över alternativa 
synvinklar. ”Om det enda verktyg man har är en skruvmejsel ser alla 
problem ut som skruvar” (Marttala & Karlsson, 1999).  

Data behövs för att verifiera de antagande som gjorts under 
problemformuleringen och är därför mycket viktig för att kunna göra en 
objektiv bedömning. Det gäller att bestämma varifrån datan till projektet 
skall samlas och av vem. Samt hur länge man ska samla datan, vilken mängd 
som behövs samt hur tillförlitlig den är. Hur bra är källorna? (Marttala & 
Karlsson, 1999). 
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Analysen sammanbinder, problemformulering med teori och data. Genom 
analysen får projektledningen en förståelse för hur problemet ser ut och med 
hjälp av data kan den komma fram till vad som krävs för att komma till rätta 
med problemet. Det går att ta till sig vilka problem andra har haft och hur de 
har gjort för att lösa dem (Marttala & Karlsson, 1999).  

 

3.3.2 Problemformulering  

Albert Einstein sade en gång att ”Det är viktigare att formulera problemet än 
att finna dess lösning, att ställa nya frågor, att se nya möjligheter, att betrakta 
ett gammalt problem ur en ny synvinkel, det kräver en kreativ fantasi”. 

När man skall studera ett problem är det en del frågor man bör ställa sig och 
svara på så ärligt och objektivt som möjligt. Vad är problemet egentligen? 
Det gäller att se på det ur olika perspektiv, det är inte säkert att det som 
verkar vara ett problem är det som är grundproblemet. Vilken typ av 
problem rör det sig om? Är det kopplat till andra problem och i så fall på 
vilket sätt? Vad är bakgrunden till problemet, hur har det uppstått? Genom 
att besvara frågorna kan man utkristallisera kärnproblemet vilket underlättar 
att hitta en optimal lösning (Wisén & Lindblom, 2001). 

Ett av de vanligaste misstagen vid problemformuleringen är att anta att 
problemet är identiskt med ett annat problem man tidigare har löst, och att 
samma lösning fungerar även här. Förra gången gjorde vi så här och det 
fungerade, därför måste det fungera nu också. (Marttala & Karlsson, 1999). 

Det är lätt att fastna i gamla tankebanor, att göra som man alltid har gjort. 
Det är dock viktigt att utgå från att alla problem är unika och kräver sin egen 
lösning. Ett sätt att hantera problematiken är att jämföra problemet med ett 
tidigare, men lägga fokus på skillnaderna mellan problemen och inte 
likheterna. Då blir man tvungen att se på problemet genom andra glasögon 
(Wisén & Lindblom, 2001). 
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3.3.3 Riskanalys  

När det blivit bestämt att man skall satsa på ett projekt är det viktigt att göra 
en riskanalys för att veta vad man kan råka ut för under arbetets gång. 
Riskanalysen kan delas upp i en intern och en extern del. Den interna 
behandlar de som arbetar inom organisationen eller som är nära knutna till 
den. Exempelvis vilka inom organisationen är emot projektet och vilken 
skada de kan åsamka det. Den externa riskanalysen bemödar sig om att 
identifiera yttre omständigheter vilka kan påverka att projektet lyckas. Till 
exempel eventuell lagstiftning eller organisationer vilka kan protestera mot 
projektet och kan leda till att projektets förutsättningar ändras. Ett vägbygge 
kan användas som exempel där de som skall nyttja vägen är för medan de 
som eventuellt blir av med mark eller får vägen inpå knuten kan protestera 
(Wisén & Lindblom, 2001). 

Projekt som arbetsform är starkt förknippad med risker därför krävs det 
mycket planering för ett lyckat projekt. Riskanalyser är ett bra verktyg för att 
minska riskerna. Det bör göras en analys, på projektägarens initiativ, innan 
projektet initieras för att se om det är möjligt att starta projektet. Den första 
riskanalysen kallas en strategisk riskanalys. När planeringen för projektet väl 
skall starta bör projektledaren göra en ny riskanalys för att få ett grepp om 
sannolikheten för olika typer av risker. Genom analysen skapas ett 
medvetande om yttre påverkan och det blir lättare att formulera alternativa 
lösningar på problem (Börjeson & Lisiderius-Gustavii, 2002). 

Det gäller att se båda sidorna av samma mynt. Till exempel vid ekonomiska 
vinster är det viktigt att inte använda sig av glädjekalkyler för att tvinga 
igenom projektet. Om ledningen vill göra en omorganisation och slå ihop två 
avdelningar kan det på plussidan stå samordningsvinster, ekonomi och 
personalförsörjning. Minussidan kan komma att innehålla revirstrider, vi och 
de mentalitet, konservatism samt rådande maktstrukturer i de olika 
grupperna. Riskanalysen hjälper till att identifiera riskerna och skapa 
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underlag när handlingsplaner i ett senare skede skall tas fram (Wisén & 
Lindblom, 2001). 

Kurt Levin har utvecklat en metod som kallas Kräftanalys i vilken han 
konstaterar att för varje kraft som drar ett projekt framåt finns det minst en 
kraft vilken drar projektet bakåt. Oavsett vad det gäller finns det motkrafter 
vilket det är viktigt att vara medveten om. För att identifiera krafterna är det 
bra att göra en för och en emot lista och skriva upp allt man kan komma på 
(Börjeson & Lisiderius-Gustavii, 2002). 

 

3.3.4 Syfte  

Syftet är en grov beskrivning av meningen med projektet men utan några 
krav på att vara mätbart. Det är viktigt att syftet är klart och lättförståeligt för 
att alla ska kunna förstå det. Utan förståelsen är det omöjligt att sätta 
realistiska mål för projektet eller att beskriva det önskade tillstånd projektet 
skall leda till. Ett syfte har olika nivåer och det gäller att höja sig ett steg i 
taget, ta på sig andra glasögon, för att se alternativa lösningar än de som 
verkade självklara tidigare. Ett exempel kan vara att kunderna till ett företag 
klagar på långsamma hissar. En självklar lösning är att byta till snabbare 
hissar för att lösa problemet. Men genom att gå ytterligare ett steg och fråga 
sig varför man ska byta hissar. Är det för att det skall gå snabbare eller för 
att öka kundnöjdheten? Om syftet är kundnöjdhet kan man studera om det 
finns ett alternativ till snabbare hissar, kanske en trevligare miljö där 
kunderna står och väntar på hissen. En sådan lösning ökar kundnöjdheten till 
ett betydligt lägre pris än ett hissbyte. Genom att syna syftet med projektet ur 
en annan synvinkel hittades en alternativ lösning med samma resultat 
(Marttala & Karlsson, 1999). 

 

3.3.5 Målformulering 

Målsättningen är en process där slutresultatet blir huvudmålet för projektet 
och är ett resultat vilket förväntas skall uppnås. Det finns två typer av mål, 
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övergripande och operationella, oavsett vilken typ av mål vi pratar om är de 
av dynamisk karaktär vilket innebär att de utvecklas kontinuerligt. 
Övergripande mål är artikulerade värderingar av resultatet och går inte att 
mäta, medan operationella mål anger inom vilken tidsrymd de skall vara 
uppfyllda. De skall även vara mätbara och gå att följa upp. När målen väl är 
satta bör det inte finnas utrymme för revidering av dem under projektets 
gång. Om någon omständighet tvingar fram en förändring av målen bör 
projektet avslutas och ett nytt startas (Wisén & Lindblom, 2001). 

Målformulering är en beskrivning av målen enligt någon form av modell. 
Den bör ha sin utgångspunkt i nuläget, vara framtidsinriktad och omfatta en 
vision om det önskvärda resultatet.  Målformuleringen bör vara konkret och 
entydig så att det aldrig råder någon tvekan om att mål och delmål är 
operationella. Det är bättre att avgränsa projektet för mycket än för lite 
genom att sätta konkreta mål. Det är även viktigt att stämma av 
målformuleringen med uppdragsgivaren och styrgruppen samt andra 
strategiska intressenter innan projektet startar (Wisén & Lindblom, 2001). 

Målformuleringen bör innehålla ett förväntat resultat av projektet, men det 
måste även vara realistiskt och lätt att ta till sig. Formuleringen bör vara 
vägledande och ge en utmaning till projektgruppen. Arbetet med dokumentet 
måste få ta sin tid eftersom en bra målformulering underlättar arbetet med 
projektet och sparar därigenom in tid. Det stora målet, när det är identifierat, 
bör brytas ned till mätbara delmål i form av till exempel en milstolpeplan 
(Börjeson & Lisiderius-Gustavii, 2002). 

Om förarbetet till projektet är dåligt genomfört kan det bli svårt att rekrytera 
medlemmar till projektgruppen och det kan skapa ett motstånd hos 
intressenter, vilka inte haft möjlighet att göra sin röst hörd, till projektet. 
Oklara direktiv till projektledaren leder till ökad risk för olika tolkningar 
gällande projektet. Om det inte finns klara avgränsningar för projektet är 
risken att medlemmarna prioriterar linjeorganisationen av olika skäl. Ett kan 
vara att projektet är tidsbegränsat medan medarbetarna ska tillbaka till sin 
arbetsplats i linjeverksamheten. Oklarheter ökar risken för att projektet inte 
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kan hålla tidsplanen, få fram resultat och förankra det (Wisén & Lindblom, 
2001). 

Vanliga risker vid problemformulering är att målen är luddiga och svåra att 
förstå, att avgränsningarna är otydliga samt att målet inte går att uppnå 
(Börjeson & Lisiderius-Gustavii, 2002). 

 

3.4 Planering 

Genom en väl genomförd, och realistisk, planering kan ledningen skapa 
arbetstrygghet för projektgruppen. Ett projekt bör planeras i två steg, en 
övergripande planering och en detaljerad. Den första planeringen bör göras 
före beslut om projektstart för att ledningen skall ha något att ta ställning till. 
Oftast är det projektledarens ansvar att utveckla direktivet och skapa en 
översiktlig plan. Den detaljerade planeringen bör göras efter att beslut om 
projektstart tagits (Wisén & Lindblom, 2001).  

Marttala & Karlsson (1999) delar in planeringen av ett projekt i fem faser, 
utforska, välja väg, planera, realisera och överföra. I den första fasen gäller 
det att utforska problemet grundligt för att kunna legitimera ett formellt 
beslut att ett projekt skall sättas igång. För att skapa tydlighet och underlätta 
för projektledaren bör ett dokument, projektdirektivet, upprättas skriftligt. 
Direktivet är vad projektägaren förväntar sig av projektet och bör vara 
tydligt, realistiskt samt vägledande. Innehållet kan skilja sig mellan olika 
projekt men bör innehålla information om bakgrunden och upprinnelsen till 
problemet samt vilka visioner projektägaren har. Resurser, avgränsningar, 
vad projektet skall hantera, och när resultatet skall vara klart måste vara med 
i dokumentet. För att kunna göra en objektiv utvärdering bör det finnas med 
vilka kriterier som måste uppfyllas för att projektet skall anses som lyckat. 
Direktivet bör dock inte ha några lösningar eftersom risken blir att 
projektgruppen låser sig vid just den lösningen och inte tar andra lösningar i 
beaktande. Det är viktigt att gruppen kan tänka out of the box och ta på sig 
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olika glasögon när de analyserar problemet för att kunna hitta den bästa 
lösningen (Marttala & Karlsson, 1999). 

Att välja vägen för projektet är en process i vilken projektgruppen bearbetar 
problemet och genom brainstorming försöker hitta alternativa lösningar. I 
första läget tas många lösningar fram förutsättningslöst för att därefter 
analyseras och utvärderas. Det är en process som tar tid men som är viktig 
för fortsättningen av projektet. I slutet av fas två har gruppen, i samråd med 
ägaren av projektet, bestämt sig för den ultimata lösningen (Marttala & 
Karlsson, 1999). 

När fas två är avslutad har projektgruppen ett tydligt problem och en optimal 
lösning att arbeta ifrån. Planeringen innefattar att identifiera vad som 
kommer att krävas för att lösa problemet i form av resurser, kompetenser och 
metoder. Tidsplaner och budgetplaner tas fram och specificeras, eventuella 
problem identifieras och handlingsplaner tas fram. I realiseringsfasen skall 
projektplanen genomföras. Genom att lägga ner tid och resurser på fas ett till 
tre kan projektgruppen fokusera på det löpande arbetet eftersom alla 
oklarheter är borta och alla vet vad och hur de ska göra. Det finns även 
lösningar till eventuella problem som kan uppstå under arbetets gång 
(Marttala & Karlsson, 1999). 

När problemet har fått sin lösning gäller det att implementera lösningen på 
verksamheten. Först krävs det dock att alla parter är överens om att projektet 
levererat det som var överenskommet, att projektet genomförts enligt planen. 
Det görs genom en gemensam utvärdering av projektet utifrån de premisser 
man kommit överens om i direktivet. Nu får man svar på frågan. Har målet 
nåtts? (Marttala & Karlsson, 1999). 
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3.4.1 Projektplan 

Detaljplanen bör klargöra målet för projektet, vilka aktiviteter som skall 
utföras under projektets gång, vilka ramar som gäller och vilka resurser som 
finns att tillgå. Planering bör finnas för varje del av projektet och innehålla 
delmål där avstämning kan göras att kontrollera att projektet håller 
tidsplanen och budgeten. Detaljplanen bör innehålla flera olika synpunkter 
och åsikter, inte bara projektledarens. Genom att ha flera personers 
bedömning vid planeringen är det lättare att skapa en objektiv och realistisk 
projektplan. En välgjord och realistisk detaljplan underlättar projektledarens 
arbete att genomdriva projektet (Wisén & Lindblom, 2001). Detaljplanen bör 
innehålla en mycket klar definition av problemet, gränser för projektet samt 
en grov kalkyl över vilka kostnader projektet kommer att generera. Även en 
grov tidsuppskattning behövs för att planera arbetet (Börjeson & Lisiderius-
Gustavii, 2002).  

Wisén och Lindblom (2001) anser att en projektplan bör innehålla 
bakgrundsbeskrivning vilken är till för att skapa en förståelse för projektet. 
Den bör även innehålla bakgrunden till problemet, vilka intressenter det 
finns och deras uppfattning om projektet samt en beskrivning av problemet. 
Planen bör även innehålla målformulering, inriktning och avgränsningar för 
projektet. En väl genomtänkt målformulering skapar en bra start för projektet 
och underlättar arbetet med att konkretisera projektets innehåll, tidsåtgång 
och resursbehov.  Målformuleringen bör beskriva, förklara, formulera och 
bedöma målen den får dock inte styra mot en viss lösning. Det är ett 
tidsödande och krävande arbete att bryta ner målet till delmål, men det 
underlättar för fortsatt arbete. Resurserna som satsas nu får man igen när 
projektet är igång. Börjeson & Lisiderius-Gustavii (2002) anser även de att 
projektets avgränsningar måste vara klara och tydliga. De tycker även att 
tydliga roller och en tydlig struktur är viktiga för ett lyckat projekt. 

Även tidsplan, projektbudget, projektorganisation, den förväntade 
slutprodukten och effekterna bör finnas med. Det gäller att sträva efter att 
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skapa en realistisk tidsplan som gärna är nedbruten per aktivitet. Genom att 
stanna upp efter olika aktiviteter går det att göra en avstämning för att se hur 
projektet ligger till tidsmässigt. Genom att identifiera bärande aktiviteter, 
delmål, och lägga in dem i tidsplanen blir det lättare att ha kontroll. En 
vanlig orsak till att ett projekt inte håller tidsplanen är att den varit en 
glädjekalkyl. En risk med att tiden inte räcker till är att den sista delen blir 
forcerad igenom för att hålla deadline och leder till att kvalitén blir lidande 
(Marttala & Karlsson, 1999). 

Projektbudget har stor betydelse och det är viktigt att projektledaren har 
kontroll över vilka resurser han har att tillgå samt har en uppskattning vad 
kostnaderna för projektet kan uppgå till. Uppskattningen bör även innehålla 
kostnader för resor, traktamente samt eventuella konsulter. Ett stort projekt 
har oftast en mycket stor budget, det är bra att bryta ner den till delbudgetar 
samt specificera vad som ska rymmas inom den och vad projektet ska ha 
uppnått. Risken att inte ha en bra budget är att kostnaderna rusar iväg utan 
att någon har kontroll över vad som händer eller att man inte vet vart 
pengarna tar vägen (Wisén & Lindblom, 2001). 

Projektledaren bör även ha kunskaper om vad det är meningen att projektet 
skall leverera och vad projektägaren förväntar sig för effekt. Till 
projektledarens uppgifter hör ofta att informera projektgruppen samt övriga 
intressenter om hur projektet fortlöper (Wisén & Lindblom, 2001). 

 

3.4.2 Strategier och metodval 

En vis ledare tar stöd och råd från andra istället för att göra allt själv. 
Projektledaren vilken tar sig tid att reflektera över sin ledarroll samt är 
ödmjuk inför sitt ansvar utgör en bättre ledare än någon som kör sitt eget 
race. Att vara ödmjuk innebär inte att man inte skall bestämma, det är viktigt 
att vara tydlig i sin ledarroll, att det är projektledaren som har sista ordet. Det 
är ingen svaghet att inse sina begränsningar som ledare och använda sig av 
andra som resurser, det är snarare en styrka. Ledaren bör även vara tydlig 
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med vad han förväntar sig av gruppen och de enskilda medarbetarna 
(Börjeson & Lisiderius-Gustavii, 2002). 

Ideologi och värderingar påverkar vilken strategi projektledaren använder 
sig av och med vilka metoder han leder projektet. Det är viktigt att göra 
medvetna val av strategier och metoder samt vara uppmärksam på de 
faktorer vilka styr valet av metod. Valen av metod och strategi påverkar 
slutresultatet samt sannolikheten att lyckas och måste därför klargöras tidigt 
i planeringen. De behöver dock inte vara konstanta under hela projektet 
eftersom projektgruppen hela tiden utvecklas och därför kommer olika 
metoder fungera olika bra vid olika tidpunkter (Wisén & Lindblom, 2001). 

Genom att projektledaren använder sig av bra och beprövade metoder 
minskar han risken att misslyckas med projektet (Marttala & Karlsson, 
1999). Även Börjeson & Lisiderius-Gustavii (2002) anser att valet av metod 
är en viktig fråga för projektledaren. De anser även att det inte går att 
applicera en metod från ett projekt rakt av på ett nytt eftersom det är helt nya 
förutsättningar för varje nytt projekt. Genom att medvetet arbeta med 
arbetssätt och metoder samt ha en dialog inom projektgruppen kan 
projektledaren bidra till ökad samhörighet och kreativitet inom gruppen. 
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Wisén & Lindblom (2001) har skapat en modell för hur strategi, metod och 
ideologi hänger samman samt hur de påverkar effekten på genomförandet. 

Strategi Ideologi Metoder/hjälpmedel Effekt 

Expert 
Auktoritärt 
elittänkande där 
chefen vet bäst 

Maktutövning, 
belöning/sanktioner, 
föreskrifter, direktiv 

Starkt motstånd 
mot förändringar. 
Inget 
engagemang, 
vilket ger en 
kortvarig lösning 

Information 
och 
utbildning 

Byråkrati, 
lagom, rationellt 

Användning av 
hjälpmedel, 
information, 
utbildning, kunskap 

Visst motstånd 
mot förändringar. 
Lite engagemang 
där framgången 
beror på hur 
projektet 
genomförts. 

Process 

Demokrati, 
delaktighet, alla 
får resurser 
samt ansvar. 

Gruppens kompetens 
sätts i centrum. 
Konflikter och kriser 
används konstruktivt. 
Inget sopas under 
mattan. 

Inget motstånd 
utan starkt 
engagemang 
vilket leder till en 
bestående 
förändring. 
Nackdel är att det 
är tid- och 
resurskrävande. 
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3.5 Organisationsstruktur i ett projekt 

Enligt Marttala & Karlsson (1999) finns det tre tydliga 
organisationsstrukturer när man arbetar i ett projekt, ren projektorganisation, 
matrisorganisation samt virtuell organisation. 

I en ren projektorganisation arbetar alla deltagare heltid inom projektet. 
Fördelen med upplägget är att all kompetens är tillgänglig hela tiden. 
Nackdelen blir att det kan vara svårt att sysselsätta alla hela tiden eftersom 
behovet av kompetenser varierar under projektets gång. I en 
matrisorganisation rekryteras personer från linjeorganisationen. Fördelen är 
att projektledaren inte behöver ha alla kompetenser engagerade i projektet 
hela tiden utan kan ta in individer när han behöver. En annan fördel är att om 
det inte finns uppgifter i projektet kan medarbetaren återgå till 
linjeverksamheten under en period. Nackdelen kan för individen bli en 
konfliktsituation och svårighet att prioritera eftersom han sitter på två stolar. 
Problemet kan bli ännu större om projektledaren och linjechefen inte kan 
samarbeta och komma överens om hur upplägget skall vara (Marttala & 
Karlsson, 1999). 

Den virtuella organisationen innebär att projektdeltagarna är spridda och 
återfinns på olika fysiska platser. Det finns ett flertal svårigheter med en 
sådan organisation, det kan vara svårt att träffas, särskilt om man befinner 
sig i olika länder, och man blir beroende av Internet och telefon för att 
kommunicera. De personliga relationerna i en projektgrupp är viktiga för att 
genomföra ett lyckat projekt och det kan vara lättare att smita undan sitt 
ansvar om projektledaren inte kan prata direkt med en person. Det finns dock 
även fördelar med den virtuella organisationen. Specifika kompetenser, vilka 
kan vara svåra att rekrytera inom landets gränser, blir tillgängliga för 
projektledaren.  Han får även en större grupp att välja projektmedlemmar ur. 
Om fördelar eller nackdelar överväger beror på typen av projekt och vad det 
krävs av projektmedlemmarna (Marttala & Karlsson, 1999). 
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3.6 Fallgropar 

Det är nödvändigt att göra vad man kan för att minska osäkerheten i 
projektet och att planera för eventuellt motstånd och störningar. Genom att 
vara medveten om riskerna kan projektledaren göra back-up planer hur han 
skall agera när problemen uppstår. För att öka förutsättningarna för ett lyckat 
projekt gäller det att identifiera uppdragsgivarens behov, uttalade och 
outtalade, samt ha en bra, tydlig planering och en bra organisationsstruktur. 
Brist i planeringen av tid, resurser och kompetenser ökar risken att projektet 
misslyckas. Ett projekt kan dock vara lyckat och ha löst problemet enligt 
direktivet men ändå anses som misslyckat eftersom det inte uppfyller 
projektägarens visioner (Wisén & Lindblom, 2001). 

Marttala & Karlsson (1999) anser även de att målformuleringen kan 
innebära en risk för projektet om den är otydligt formulerad. Konflikter om 
resurser mellan linjeorganisation och projekt är en stor riskzon om det inte 
finns ett tydligt direktiv som stipulerar vilka befogenheter projektledaren 
har. Budget och tidsplanering måste vara realistisk och projektplanen som 
tagits fram bör förankras hos projektägaren. Annars är risken att 
projektägaren får något annat än han har beställt. 

Ett bra sätt att förebygga problem är att ha en tydlig planering som alla är 
införstådda i samt ha kontinuerlig uppföljning av arbetet. Alla avvikelser bör 
identifieras och analyseras för att se om eventuella korrigeringar i 
planeringen behöver göras. Följ upp och analysera är handlingar vilka bör 
användas flitigt av projektledaren (Börjeson & Lisiderius-Gustavii, 2002). 

Börjeson & Lisiderius-Gustavii (2002) delar in problem och fallgropar i ett 
projekt i tre kategorier, brist på tydlighet och kommunikation, oklar 
ansvarsfördelning samt orealistiska mål. Om projektägaren inte är tydlig 
med vad han vill och inte kan kommunicera det till projektledaren är det 
svårt att leverera det som önskas. Utan kommunikation går det inte att 
förankra beslut utan risken blir att alla gör som de tycker bäst. Om målen är 
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orealistiska är risken stor att luften går ur projektet eftersom det är omöjligt 
att uppnå önskat resultat. 

 

3.7 Roller  

Det är viktigt att skapa tydliga roller hos dem som arbetar med projektet. 
Projektledarens roll bestäms i stort via direktivet från projektägaren. Han i 
sin tur måste tydliggöra vilka funktioner medlemmarna i projektgruppen har, 
det görs till exempel genom teamövningar innan projektet startar. 
Projektledarrollen innebär att både styra och leda, det är en svår balansgång 
(Börjeson & Lisiderius-Gustavii, 2002). 

Projektägaren är den som äger projektet och skapar direktivet, fastställer 
syfte och inriktning för projektet, anger befogenheter, utser projektledare, 
anger tids och resursramar, samt ser till att resurserna ställs till förfogande 
(Wisén & Lindblom, 2001). 

Styrgruppen kallas ibland lednings eller beslutsgrupp och bör bestå av tre till 
fyra personer med tyngd och beslutsmöjligheter i organisationen. Det är 
viktigt att gruppen inte blir för stor eftersom det kan leda till problem. Ju fler 
medverkande desto fler viljor och svårare att leda arbetet effektivt. Om 
viljorna är för vitt spridda kan det leda till kompromissbeslut vilka är vaga 
och oprecisa. Om flera olika organisationer är representerade i projektet bör 
det avspeglas på styrgruppen. Gruppens huvudsakliga arbetsuppgifter är att 
pröva och godkänna projektgruppens planer, däremot bör styrgruppen inte 
ha beslutsrätt i sakfrågor gällande projektet, det har projektledaren och 
projektgruppen. Styrgruppen tar även ställning till slutrapporten och 
överlämnar resultatet till uppdragsgivaren (Wisén & Lindblom, 2001). Enligt 
Börjeson & Lisiderius-Gustavii (2002) behövs styrgruppen oftast vid större 
och dyrare projekt. Deras ansvar är att fatta beslut om mål, tidsplaner samt 
budget.  
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Projektledaren har många roller, bland annat som samordnare, arbetsledare 
och informatör. Han skall även ha överblick över projektet, ha insyn i alla 
frågor, ha god kännedom om omvärldens syn på projektet samt agera 
grindvakt mot motståndare så att projektgruppen inte störs. Projektledaren 
har ansvar för att projektet drivs och genomförs enligt fastställda direktiv, 
mål och planer. Han skall även åtgärda störningar i projektet samt ansvara 
för dokumentationen av projektet. En projektledare bör ha handlingsfrihet 
inom fastställda ramar, ha ekonomiskt ansvar för projektet, samt möjlighet 
att utnyttja de resurser han har tillgång till enligt budget (Börjeson & 
Lisiderius-Gustavii, 2002). 

Projektledaren måste vara en i teamet eftersom framgång kräver samverkan. 
Projektgruppen är en tillfällig sammansatt grupp med uppgift att genomföra 
en uppgift. Eftersom de som är med i gruppen är uttagna utifrån sina 
kompetenser genereras synergieffekter vilka bör tas tillvara. 
Arbetsfördelningen inom gruppen bör klargöras direkt från start för att alla 
ska veta vilket ansvarsområde de har (Wisén & Lindblom, 2001). 

Som projektledare måste man hela tiden hantera linjeorganisationen 
eftersom det är ett konstant växelspel om resurserna. Projektet har en fördel i 
att det legitimerar till samarbete över gränserna vilket skulle vara svårt att 
uppnå i en linjeorganisation, där risken för territoriella konflikter är större. 
Projektledaren har hand om styrning, planering och samordning med både 
interna och externa intressenter. Utöver det bör han även vara 
informationskälla åt styrgruppen och övriga intressenter (Marttala & 
Karlsson, 1999). 

För att underlätta för projektledaren bör det finnas någon som hanterar de 
administrativa reglerna och procedurerna, en så kallad projektadministration. 
De är ett hjälpmedel till projektledaren för att kunna hantera allt runtomkring 
projektet till exempel sammanställa dokumentationen och ta fram behövda 
rapporter (Wisén & Lindblom, 2001). 

Projektgruppen har även den ett flertal roller, bland annat är den med i 
planeringen av projektet, ska sammanställa och analysera arbetet, utforma 
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förslag, medverka vid löpande uppföljningar av projektet samt vara med vid 
överlämnandet. Medlemmarna i gruppen väljs efter behovet utifrån det 
problem vilket skall lösas. Individernas kompetens, yrkeserfarenhet och 
samarbetsförmåga är av största vikt för gruppen. Sammansättningen av 
gruppen kan variera under projektets gång och det är viktigt att inte binda sig 
vid en uppställning från början till slut (Wisén & Lindblom, 2001).  

 

3.8 Genomförandefasen 

Vi har haft en hel del problem att hitta teorier om själva genomförandefasen 
eftersom det mesta inom litteraturen behandlar vad som sker före ett projekt 
samt hur det skall avslutas. 

Tonnquist (2004) definierar genomförandefasen som ”en projektfas där 
resultatet tas fram”. Fasen startar med att alla förberedelser är avklarade och 
själva arbetet med att få fram det önskade resultatet startar. 
Genomförandefasen bör startas med ett startmöte som en officiell start av 
projektet. Projektgruppen samt projektledaren bör då gå igenom planeringen 
samt förutsättningarna för projektet.  

Till genomförandefasen räknas aktiviteter i projektet vilka skall förverkliga 
det som kommit fram under planeringen. I den här fasen är det viktigt med 
sociala relationer inom projektgruppen men även med olika intressenter. 
Noggrannhet under tidigare faser i projektet bäddar för ett lyckat resultat. 
Genomförandefasen kan delas in i tre delar, realisering, överlämning samt 
avslut (Nordberg, 2002). 

 

3.9 Projektavslut 

Projektets avslutande fas är mycket viktig för helhetsintrycket av projektet 
dels för projektdeltagarna, men även för externa observatörer. Ett tydligt 
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avslut visar beställaren att han inte har mer att vänta sig från projektet, både 
vad det gäller resultat eller kostnader (Tonnqvist, 2004). Projektdeltagarna 
behöver också känna att de nu är fria att åta sig andra uppdrag eller att 
återvända till linjeverksamheten. En del i den avslutande fasen är att en 
slutrapport skall tas fram. Slutrapporten syftar till att behandla de sakfrågor 
vilka initierade projektet. Den bör innehålla en sammanfattning med en kort 
övergripande redogörelse för projektets uppgift, mål samt resultat. 
Konsekvenserna av åtgången av tid och resurser ska redovisas samt alla 
eventuella avvikelser bör analyseras och motiveras (Wisén & Lindblom, 
2001).  

När slutrapporten överlämnas bör projektet avvecklas. För att få en smidig 
avslutning gäller det för projektledaren att i god tid före deadline fortlöpande 
planera för avslutet. Bland annat genom kontakter med chefer inom 
linjeorganisationen angående att medarbetarna ska tillbaka till verksamheten. 
För att underlätta avslutet kan man ordna en formell avslutning, ungefär som 
vid uppstarten när man hade någon form av teambildande kickoff. När 
slutrapporten sammanställs är det viktigt att tänka på; Vem skall läsa 
rapporten? Vilka kunskaper om projektet har vederbörande? Samt redovisa 
alternativa lösningar utförligt (Wisén & Lindblom, 2001). 

 

3.9.1 Utvärdering 

Vid utvärderingen är det viktigt att tänka på att resultatet inte alltid visar sig 
direkt, utan vissa förändringar kan ta lång tid att implementera. Genom att 
utvärdera projektet objektivt, vad gick som planerat men viktigare vad gick 
inte som planerat och varför, kan man lära av sina misstag och inte göra om 
dem i nästa projekt (Wisén & Lindblom, 2001). I utvärderingen presenteras 
en samlad bild av hur projektet har bedrivits och vilka problem man stött på 
samt hur de lösts. Hur följdes budget och tidsplanering? Räckte resurserna? 
Blev beställaren nöjd? (Marttala & Karlsson, 1999). 

För att kunna göra en bra utvärdering av resultatet är det bra om det finns 
löpande uppföljningar under hela projektet. Genom att planera för 
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utvärderingen tidigt i projektet kan projektledaren avsätta resurser att 
dokumentera arbetet löpande, det räcker inte att följa upp slutet utan även 
vägen dit behöver dokumentation. För att utvärderingen skall bli riktig är det 
viktigt att målen och förväntningarna stämmer överens med resultatet 
(Börjeson & Lisiderius-Gustavii, 2002). 

Det man måste ha i åtanke vid projektutvärderingar är att det kan ta lång tid 
för medarbetarna att acceptera förändringen. Det kan vara bra att göra 
ytterligare en utvärdering ett år efter överlämnandet för att se ytterligare 
följder. Viktigast är att ha realistiska förväntningar på utvärderingen 
eftersom förändring av en organisation är en lång och svår process vilken 
kräver tålamod och insatser under en längre period (Wisén & Lindblom, 
2001). 

 

3.10 Managementteorier 

Ett projekt kan ses som en egen organisation med en ledare och flertalet 
medarbetare. För att klara av att leda en grupp människor åt samma håll 
krävs kunskaper som går in på området management. Källström (1994) anser 
att en bra ledare ska skapa instruktionerna för hur organisationen skall 
fungera samt hur resultatet av arbetet skall mätas. Inom projektledning är det 
projektägaren som ger ramar för hur resultatet skall mätas, men 
projektledaren måste strukturera upp arbetsgruppen så att den fungerar. 
Källströms (1994) uttryck ”ett resolut designat förändringsarbete” syftar på 
att ett fåtal beslutar vad resten skall göra. Genom att toppstyra 
organisationen, utan att lämna utrymme för egna idéer, ökar risken för 
passivt motstånd inom gruppen. Ett sådant handlingssätt hos en projektledare 
kan leda till slitningar inom gruppen samt att han inte lyckas leverera det 
som beställts. 

Genom att dokumentera vad som sker i ett projekt skapas en kunskapsbank 
som andra kan lära sig något av. Enligt Argyris (1982) finns det två typer av 
lärande, single-loop-learning och double-loop-learning där båda innebär att 
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en händelse följs upp och utvärderas. Med den skillnaden att inom double-
loopen skapas en förståelse för vad som hänt. Grunden för att en förändring 
skall vara bestående är att individerna förstår vad som har hänt men även 
varför. Förståelsen kommer via dialog mellan berörda parter där 
medarbetarsamtal kan nämnas som en variant av dialog. Genom att ge 
gruppen frihet under ansvar samt befogenheter att ta egna initiativ skapas en 
dynamisk grupp som utvecklas.  

Även Berger & Luckmann (1966) ser vikten av medarbetarsamtal där de 
anställda får möjlighet att utbyta åsikter och information med sin chef. De 
anser att en individ som känner sig involverad i sin arbetsplats och känner att 
chefen tar hans åsikter på allvar blir mer motiverad att utvecklas. Samtalen 
behöver inte vara långa bara de är konstruktiva och består av en dialog 
mellan chef och anställd och inte en monolog där chefen säger sitt och så är 
det slut sedan. Sådana samtal leder till missnöjda medarbetare utan 
motivation att utvecklas. 

Argyris (1982) anser att företagskulturen finns inom människorna och inte i 
själva organisationen. För att förändra en organisationskultur krävs det att 
ledningen motiverar medarbetarna att förändras. Det sker främst genom 
lärande, kunskap samt möjligheter att påverka sitt arbete. Även Senge (1995) 
anser att en individ lär sig mest effektivt när han har en känsla av ansvar för 
sina handlingar samt att motsatsen skapar en känsla av maktlöshet och 
passivitet. Om ledningen ger de anställda ansvar samt befogenheter att 
förändra skapas en stimulerande och lärande miljö. Viktigt är att lära 
medarbetarna vilken förändring som krävs och varför, samt vad ledningen 
förväntar sig att den ska leda till. Det blir en pygmalioneffekt där en liten 
förändring bygger vidare på sig själv och växer som en snöboll. 

Skapandet av ett team börjar med dialog och ett fritt utbyte av meningar 
mellan gruppmedlemmarna utan risk för repressalier. Utbyte av åsikter samt 
att man tar till sig andras åsikter gör att individerna smälter ihop till ett 
team.Det är en process som måste ske kontinuerligt på arbetsplasten, men 
den kräver även att gruppen åker iväg på någon typ av ”teambuildning” för 
att slippa vardagens rutiner och grupperingar. Miljöombytet stimulerar till 
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nya tankar och relationer vilka kommer gruppen till nytta. Att skapa ett team 
av en grupp individer är en process med en början men utan slut eftersom 
varje förändring i gruppen påverkar gruppdynamiken. När gruppen av 
individer väl har smält ihop till ett team går det dock allt snabbare att bli ett 
team när gruppdynamiken förändrats (Senge, 1995). 

I ett projekt som omorganisationen på Volvo IT är det en kritisk tidpunkt när 
de tre grupperna skall slås ihop till en. Där kommer Argyris och Senges 
teorier om grupper och teambildning väl till pass. En organisation som 
tillvaratar människors engagemang och förmåga att lära, på alla nivåer, 
kommer att ha fördelar framför sina konkurrenter (Senge, 1995) 
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4. Empiriskt undersökningsområde 

4.1 Tillvägagångssätt i empirin 

Vårt tillvägagångssätt har varit att genomföra en kvalitativ intervju med 
Claes Runnquist på Volvo IT, som innehade rollen som projektledare för den 
omorganisation vi valt att studera. Vi har genomfört intervjun i en miljö där 
respondenten känner sig hemma eftersom vi inte ville ha några inverkningar 
på svaren. Vi har kompletterat vår intervju med telefonsamtal samt 
mailkontakt med Claes Runnquist.  

 

4.2 Presentation av empirin 

Vår återgivning av projektet grundar sig på en intervju vi hade med 
projektledaren och i empiridelen återger vi hans bild av hur projektet 
utvecklades.  

Sammanslagningen på Volvo IT under våren 2007 handlade i grunden om en 
större omorganisation och kallades därför inte för ett projekt i dess 
ursprungliga betydelse. Däremot använde sig Claes Runnquist av många av 
de beprövade stegen och delarna vilka brukar ingå i ett projekt. Därför 
kommer vi i fortsättningen hänvisa till omorganisationen som ett projekt.   

Projektet startade tidigt på hösten 2006, någon gång i september, då en 
studie genomfördes för att se om sammanslagningen kunde vara en god idé. 
I studien deltog personer från de tre enheter vilka berördes av 
sammanslagningen. Det var två interna enheter och en extern vilka skulle 
slås ihop till en stor enhet.  Hos den externa enheten fanns från början en stor 
brist på entusiasm och engagemanget att bidra till projektet var minimalt. 
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Motståndet ledde till att en större arbetsbelastning med omorganisationen 
lades på de två interna enheterna.  

Ledningen hade under en längre tid insett att de två interna enheterna och 
den externa hade mycket gemensamt dels på grund av att alla var 
businesskonsulter dels för att de ofta verkade mot samma kunder. Redan 
tidigare har enheterna samarbetat och även en eventuell sammanslagning har 
varit på tal. Orsaken till att det inte har hänt något tidigare har berott på att 
det inte har passat rent tidsmässigt. När chefen för den externa enheten 
kände att det var dags att gå vidare i karriären blev det signalen Volvo IT 
behövde för att agera. Personalen från den externa enheten överfördes då till 
Volvo IT.  

Förstudien pågick under hösten och gav de olika enheterna en möjlighet att 
träffas och lära känna varandra. Arbetet att starta projektet drog ut på tiden 
av flera orsaker, bland annat diskuterades frågan vem som skulle leda 
projektet och hur det skulle gå till. I mitten av december klubbades beslutet 
på högre nivå att från och med första januari skulle de tre enheterna slås ihop 
till en ny enhet och att Claes Runnquist skulle vara projektledare. Det var 
den officiella startpunkten för projektet.  

Runnquist hade tidigare varit chef för en stor avdelning där en av de två 
interna enheterna ingick, och sedan förstudien hade han, som en del av 
förarbetet, veckovis fått information om hur projektet fortlöpte. Genom den 
löpande informationen var han väl insatt i planerna när han tillsattes vid 
årsskiftet.  

Det största problemet med projektet var att inte alla berörda parter var 
positiva till sammanslagningen och därför motsatte sig alla förslag. 
Projektledningen lade mycket kraft och energi för att övertyga, lirka och 
övertala dem att förslaget skulle leda till något positivt för alla medverkande. 
Misstaget som ledningen gjorde var att deras fokus var på de externas 
motstånd och de två interna enheterna blev nästan försummade. När väl den 
externa enheten var något sånär med på banan stod de interna grupperna där 
med sina frågetecken som de ville ha besvarade. Problemen och frågorna var 
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samma som ledningen hade förtydligat för den externa gruppen veckan 
innan. Att så mycket resurser och fokus lades på den externa gruppen satte 
sina spår under resten av projektet genom missunnsamhet och känslan att 
inte vara lika mycket värda i de interna grupperna.  

Att genomföra ett projekt där alla inblandade är businesskonsulter gör att 
man inte direkt följer någon skolbok i projektledning. En del klassiska 
metoder för projektledning kom att användas i arbetet, men då med en 
verklighets-touch. Medarbetarna i de tre enheterna har alla varit ute och 
arbetat i projekt och har således mycket erfarenhet inom området, vilket 
både underlättade och försvårade arbetet med sammanslagningen.  

Inom projektet var det aldrig någon tvekan på projektledarens befogenheter 
även om det fanns olika åsikter hos medarbetarna. De här människorna 
arbetar dagligen i projektform i olika verksamheter vilket gör det till en 
ganska komplex grupp att leda genom en förändring.  

Projektgruppen bestod av både formella och informella ledare från alla tre 
enheterna. Eftersom projektledaren ville sköta allting så smidigt som möjligt 
var det effektivast att den med förtroende från varje avdelning fick vara med. 

Allt eftersom projektet framskred ökade förväntningarna hos personalen på 
hur det färdiga resultatet skulle se ut, alla var väl medvetna om målen och 
styrningen mot dem var mycket tydlig.  

Behovet av kontroll i ordets vanliga bemärkelse var minimalt, däremot 
genomfördes ledningsgruppsmöten fyra timmar i veckan för att där stämma 
av att uppsatta deadlines var uppnådda. Återigen kan här nämnas att de som 
var berörda av projektet är mycket kompetenta när det gäller den här typen 
av arbete. Vid vanliga projekt kan ledningen behöva ha kontroller och 
liknande för att se till att medarbetarna genomför sin eller sina uppgifter. Här 
var det nästan tvärtom, projektledningen fick se till att projektet inte 
avancerade fram för fort.  

Projektplanen för omorganisationen fanns tillgänglig på intranätet i form av 
en Power Point presentation. Den var indelad i 100-dagars och 200-dagars 
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planer med deadlines inplanerade för olika aktiviteter. Vid varje veckomöte 
användes presentationen för att följa upp hur projektet fortlöpte och för att 
informera om vad som skulle komma. Mellan mötena kunde 
gruppmedlemmarna gå in och stämma av hur de låg till i genomförandet av 
de aktiviteter som de hade ansvar för. Det gjorde att om de avvek mycket 
från planen kunde de informera Claes Runnquist i tid att något var på gång. 
Genom att vara snabba kunde det ske en resursfördelning för att åtgärda 
problemet utan att hela projektet försenades.  

Vägen mot målet var i det här projektet mycket fri. Vid planeringen hade 
man framtagit ett mål dit man skulle nå, men det fanns inte direkt några 
direktiv för vilken väg man skulle ta. Uppfattningen hos ledningen var att 
om målet var tydligt behövdes det inte mycket styrning och kontrollerande 
uppföljning.  

På Volvo IT finns en kulturchef som skrivit en bok i just området 
omorganisation. Det här drog man genast nytta av, och genomförde ett antal 
övningar med kulturchefens överseende för att förenkla sammanslagningen. 
Temporära handlingsplaner utvecklades vilka utnyttjades någon vecka och 
sedan byttes ut mot en nyare och mer aktuella handlingsplaner.  

Vid planeringen togs alla de risker, förväntningar och farhågor upp vilka 
antogs kunna inträffa under projektets gång. Speciellt med tanke på att den 
externa enheten inte riktigt var med på banan när projektet startade. En stor 
risk var att det inte fanns någon plan B till projektet, när man väl hade startat 
var det bara att köra på. En annan stor risk, vilken är vanlig vid större 
förändringar, var att nyckelpersoner på berörda enheter skulle välja att hoppa 
av. I dagsläget har det sex personer från projektet slutat, alla var från den 
externa enheten.  

Under projekttiden har ledningsgruppen spridit information om utvecklingen 
till medarbetarna bland annat via ett nyhetsbrev som utkommit varje vecka. 
Den största informationskällan har framförallt varit de 100- & 200-
dagarsplanerna vilka återfinns i PowerPointen.  
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Projektet var inte uppdelat i milstolpar som projekt ofta är, utan 
projektledningen använde sig istället av tre faser för att dela in vad som 
skulle uppnås. Den första fasen bestod i att verkställa beslutet att projektet 
skulle genomföras samt göra det nödvändiga planeringsarbetet inför 
fusionen. Den andra fasen rymde arbetet att sammanföra de tre enheterna till 
en ny stor enhet med businesskonsulter. Fas tre startade i april och skall 
resultera i att den nya enheten skall bli ett eget litet företag vilket kommer att 
arbeta främst mot Volvo men även ha andra klienter. I fas tre sker själva 
formningen av det här företaget, det skall tillsättas ledning och nyanställas 
personal och liknande uppgifter. Anledningen att det kommer att genomföras 
nyanställningar är dels för att några personer har slutat från den tidigare 
externa enheten, men även för att det redan från början varit viss 
personalbrist.  

Eventuella slitningar mellan den befintliga personalen och de som kommer 
att nyanställas i fas tre har varit uppe till diskussion. De som har varit med 
från början har med sig hela historien till omorganisationen i bagaget vilket 
de nyanställda inte kommer att ha. Genom att ha hela bakgrunden får 
medarbetarna en annan relation till varandra och till sin arbetsplats. 
Ledningen har planerat att ha någon form av introduktionsprogram för de 
nyanställda för att få upp dem på banan med vad som har hänt senaste 
halvåret.  

Inget projekt fungerar helt problemfritt. En del av svårigheterna vilka 
uppstod under vägen var orsakade av att den externa enheten stretade emot. 
Det är många processer vilka skall fungera när en omorganisering sker inom 
ett stort bolag som Volvo och det finns många tillfällen då saker inte går som 
planerat. Det har dock inte varit några större störningar under arbetets gång. 
Planen var att Volvo, efter sammanslagningen, skulle lägga ned det gamla 
företaget varifrån den externa enheten kom. Nedläggningen tog längre tid än 
planerat, en två månader istället för en.  

Volvo har en uppsjö av rutiner och system och att integrera den externa 
enheten i Volvos sätt att sköta saker var en tidskrävande uppgift. En orsak 
till att det tog tid var att den externa organisationen inte använt sig av samma 
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rutiner och arbetssätt som Volvo. Vetskapen om skillnaderna fanns med när 
tidsplanen gjordes men man förutsåg inte att det skulle vara så oerhört 
mycket arbete med omskolningen.  

Dokumentationen under projektet har bestått i att det har funnits ett arkiv där 
alla dokument vilka framtagits under möten och liknande samt alla 
nyhetsbrev vilka använts under projektets gång har sparats. Arkiven har varit 
delade i två delar där en del bara användes av projektledningen och den 
andra delen var tillgänglig för alla involverade i projektet.  

Resultatet av projektet går inte att utläsa än, eftersom fas tre bara har hunnit 
börja. Det kommer att tillsättas en ny ledningsgrupp för att hjälpa det nya 
företaget att snabbt ta form. Det är dock rätt troligt att slutprodukten kommer 
att skilja sig åt från hur det såg ut på skissbordet för ett halvår sedan. Dels 
för att mycket har hänt under tiden men också för att den nya ledningen som 
kommer in inte har varit med om själva sammanslagningen. Många av de 
inblandade känner att det är nu i fas tre som projektet verkligen tar fart på 
allvar. De ser själva sammanslagningen som förarbetet och byggandet av det 
nya företaget som huvudprojektet. Ledningen för Volvo IT räknar med att 
kunna utvärdera hela projektets effekt om kanske ett halvår då den nya 
ledningen har haft chansen att utveckla sitt företag framåt.  

Projektets uppsatta ekonomiska och tidsmässiga ramar har hållits genom 
hela projektet fram tills i dag. Det enda som inte har hållit är tidsplanen för 
nyrekryteringen vilken har dragit ut på tiden. Det var dock en kalkylerad risk 
att det inte skulle hinnas med under fas två.  

Den nybildade avdelningen kommer att vara ett konsultföretag vilket 
kommer att arbeta mycket mot Volvo, men det kommer inte att bedrivas 
någon svågerpolitik. Bara för att två tredjedelar kommer från Volvo är det 
inte givet att Volvo väljer att köpa in tjänster från dem för det. De kommer 
dock att ha de bästa förutsättningarna eftersom de sitter i samma hus som 
Volvo IT. ”Klarar man inte av att sälja sina tjänster när man praktiskt taget 
sitter i knäet på kunden, kanske det är dags att byta bransch.”   



Vi skulle studera ett projekt, men det var redan upptaget! Analys 
 

46 
 

 

5. Analys 
Vi kommer här att presentera ett antal underrubriker där vi jämför empirin 
med den teoretiska referensramen. Rubrikerna återges i den ordning de dykt 
upp i empirin, det är alltså inte samma rubriker som i teorikapitlet.   

 

5.1 Jämförande analys     

5.1.1 Förstudie 

Inom projektteorin målas förstudien upp som en av de viktigaste punkterna 
på listan över vad som bör finnas för att ett projekt skall ha möjlighet att bli 
lyckat. Förstudien är grunden vilken hela projektet vilar på eftersom det är 
då ledningen tar in information och bestämmer sig för om projektet skall 
genomföras eller inte. Inom förstudien analyseras nuläget och en plan läggs 
upp för vilka resurser som kommer att krävas för att genomföra projektet. En 
viktig del i förstudien är den strategiska riskanalysen och identifieringen av 
intressenter. Genom att ha identifierat intressenter vilka kan påverka 
projektet kan ledningen ta fram handlingsplaner vilka kan användas om det 
blir konflikter. En förstudie genomfördes givetvis innan projektet på Volvo 
IT drog igång på allvar, även om deltagarna själva inte såg det som ett 
projekt. Trots en lång och kvalitativ förstudie visade det sig under projektets 
gång att man inte kan planera förbi alla hinder längs vägen.   

Genom att göra en förstudie började Volvo IT att följa ett projekts livscykel 
trots att de inte ansåg att omorganisationen var ett projekt. Handlingen kan 
tolkas som att oavsett vilken typ av förändring som planeras krävs någon 
form av förstudie för att lyckas med uppgiften, oavsett om det är att se som 
ett projekt eller inte. 

 

5.1.2 Team building 
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Enligt projektteorin är det viktigt att medlemmarna i projektgruppen arbetar 
som ett team för att ett projekt skall kunna lyckas. Ett bra sätt att bilda ett 
team är att ha en kickoff där medlemmarna kan lära känna varandra lite 
bättre. Under teamövningen kan projektledaren se vilka egenskaper 
personerna besitter samt vilken kompetens de har. Det är värdefullt att en 
projektgrupp innehåller olika typer av människor, såsom idésprutor, 
specialister, koordinatorer med mera. Sammansättningen gör att 
projektgruppen kan möta uppgifterna på mer än ett sätt vilket öppnar upp för 
ett lyckat genomförande. Innan den faktiska sammanslagningen på Volvo IT 
genomfördes hade medlemmarna i de olika enheterna haft tillfällen att 
träffas. När fas två skulle börja hade de tre enheterna flyttats till ett nytt eget 
kontorslandskap för att få den avskildhet de behövde. Första måndagen efter 
den fysiska flytten hade man en liten happening på eftermiddagen där 
personalen från de tre enheterna lärde känna varandra ännu bättre.  

Volvo IT genomförde som teorin förespråkar en slags kickoff när man 
inledde fas två, då alla deltagarna hade sina arbetsplatser i samma 
kontorslandskap. Det förekom ej något indelande av roller under den 
kickoffen, men det var inte heller syftet med den. Det är ännu ett exempel på 
att trots att ledningen anser att omorganisationen inte är ett projekt följer de 
mallen för hur ett projekt ska drivas. 

 

5.1.3 Planering 

Projektet på Volvo IT hade en lång planeringstid, cirka fyra månader. 
Ledningen tillsatte en arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna till en 
sammanslagning av tre enheter. Gruppen studerade även eventuella problem 
som projektet kunde stöta på. Enligt vad vi läst i teorin är planering oerhört 
viktigt, den tid och de resurser vilka läggs ner i början får ledningen tillbaka 
med råge under projektets gång. I planeringsfasen genomförs bland annat en 
problemanalys och problemformulering där problemet identifieras. Samtidigt 
formuleras vad projektägaren förväntar sig av projektets output.  Att lägga 
tid på undersökningar och planer innan ett projekt startar behövs, eftersom 
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de problem ett projekt behandlar ofta är stora och komplexa och därför 
kräver mycket resurser. Det är även viktigt att identifiera medlemmar i 
projektgruppen för att få rätt sammansättning och kompetens.  

Genom att Volvo IT tog god tid på sig att genomföra förstudien samt att 
planera omorganisationen visar det att ledningen var medveten om det 
komplicerade i en sammanslagning. Ledningen hade handlingsplaner för 
genomförandet innan omorganisationen startade, vilket även det tyder på att 
även om förändringen inte sågs som ett projekt användes mycket av ett 
projekts arbetssätt i planeringen. 

 

5.1.4 Misstag av ledningen  

Ett vanligt misstag av ledningen är att försöka applicera en gammal lösning 
på ett nytt problem. Teorierna säger att alla problem är unika och att det är 
stor risk att misslyckas om ledningen fokuserar på likheterna med ett annat 
projekt. Ett sätt komma undan problemet är att jämföra två snarlika projekt, 
men att lägga fokus på skillnaderna. Då kan projektledningen ta tillvara 
erfarenheterna från tidigare projekt utan att hamna i fällan att kopiera 
projektplanen rakt av. Under sammanslagningen använde Volvo IT sig bland 
annat av äldre beprövade metoder, men lyckades ändå göra en del misstag. 
Ett tydligt misstag var att ledningen ägnade mer uppmärksamhet åt en av de 
tre enheterna än åt de två andra vilket orsakade en del slitningar i projektet. 
De två delar enheterna vilka inte fick lika mycket uppmärksamhet av 
projektledningen kände sig mindre uppskattade än den tredje enheten.  

Omorganisationen på Volvo IT ger en ganska tydlig bild av vad som kan 
hända om ledningen endast ser ett problem åt gången. Det går inte att 
använda tunnelseende när man tittar på problem, för i de flesta fall smyger 
sig då ett nytt problem upp bakom ryggen på en och man får börja om med 
problemlösningen igen. Det blir kostsamt både tidsmässigt och 
resursmässigt. Om ledningen hade utsett någon som bara skulle hålla 
övergripande kontroll över de problem som dök upp kunde mycket undvikas. 



Vi skulle studera ett projekt, men det var redan upptaget! Analys 
 

49 
 

 

 

5.1.5 Motstånd 

Orsaken till ovan nämda prioritering av projektledningen berodde på att den 
externa enheten obstruerade mot hela sammanslagningen. Volvo IT’s 
ledning visste att projektets framtid hängde på att alla inblandade var med på 
banan och då är det ingen bra början att bygga upp en ny avdelning där en 
tredjedel av medarbetarna är motsträviga. Genom att lägga mer resurser på 
den obstruerande gruppen skapades det konflikter med de övriga två 
grupperna vilka kände sig förbisedda. Genom en tydligare riskanalys och 
bättre handlingsplan kunde ledningen ha undvikit en stor del av problemet. 
Riskanalysen inom projektledning är en viktig del eftersom den skall 
identifiera eventuella problem som projektet kan råka ut för. Den skall även 
vikta riskerna inbördes där de med hög möjlighet att uppkomma får mest 
resurser. Om man inte lägger tid och resurser på identifiering och skapande 
av handlingsplaner ökar risken att projektet stöter på sådana problem som 
Volvo IT gjorde. De hade missbedömt motståndet hos den externa enheten 
och hade därför ingen bra plan att hantera problemet när det väl dök upp. Det 
misstaget skedde på de andra två avdelningarnas bekostnad.  

Vi vet inte orsaken till den undermåliga riskanalysen men en orsak kan vara 
kostnaderna eftersom en omorganisation är kostnadskrävande. En annan 
orsak till att ledningen inte insåg hur stort motståndet mot omorganisationen 
verkligen var kan vara att ingen riktigt gick in under ytan på problemet när 
riskanalysen gjordes. Även om ledningen var medveten om motståndet 
trodde ingen att det var så kompakt som det verkligen var. Det kan även bero 
på att ingen i den utomstående gruppen sade rätt ut vad de tyckte om 
omorganisationen. Eftersom de tre grupperna samarbetat tidigare kunde det 
ge sken av att problemen inte var så djupa som de egentligen var. Det visar 
på vikten att lägga ner resurser och tid, samt att ha kompetenta personer som 
gör riskanalysen. Det viktigaste är dock att ta de problem som påvisas på 
allvar och verkligen undersöka hur stora de kan bli. 
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5.1.6 Befogenheter 

Projektledare har ansvaret för att projektet flyter på i rätt riktning och bör har 
befogenheter att använda sig av olika medel för att uppnå önskat resultat. I 
Volvo IT’s projekt kände inte Claes Runnquist att hans auktoritet som 
projektledare ifrågasattes. En orsak var hans tydlighet att visa vem som hade 
sista ordet, en annan kan vara att alla hade arbetat inom projekt tidigare och 
visste att projektledarens befogenheter inte bör ifrågasättas. I teoriböckerna 
står att det är av vikt att projektägaren verkligen tydliggör vilka befogenheter 
projektledaren har för att det inte ska uppstå konflikter inom gruppen. Om 
gruppmedlemmarna vet att ledningen för organisationen har lämnat över 
ansvaret till projektledaren och gett honom befogenhet att bestämma blir de 
inställda på att följa direktiv. Om auktoriteten ifrågasätts blir det näst intill 
omöjligt att leda projektet och risken att misslyckas blir stor. 

Projektledarens tydlighet gjorde att själva arbetet fortlöpte på ett smidigare 
sätt. Om en projektledares befogenhet inte tas på allvar förlorar man en av 
grundstenarna i ett projekt.  

 

5.1.7 Avstämningar 

För att få veta hur projektet fortlöper och om uppsatta planer hålls krävs det 
ett visst mått av kontroller eller avstämningar. Det kan vara möten där 
gruppen diskuterar om delmålen har nåtts eller inte, och i så fall vad 
avvikelsen beror på. Genom regelbundna avstämningar kan projektledaren 
informera projektägaren om det händer något som kan påverka projektets 
resultat. Gruppmötena ger även möjlighet att se om budget och tidsplanering 
hålls eller om några förändringar behöver göras. Projektet vi studerade 
använde sig inte av kontroll i ordets rätta bemärkelse utan vid projektmötena 
varje vecka gjordes en form av avstämning. Då gick gruppen igenom vilka 
aktiviteter som hade lösts under veckan, hur det hade gått samt började 
planera för nästa veckas arbete. Mötena underlättade för hela gruppen att 
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veta vad som förväntades av dem. Det var även en möjlighet att komma med 
förslag och få feedback från projektledaren.  

Uppföljning av aktiviteter och samkörning med projektplanen är väl 
vedertaget i projektet på Volvo IT, vilket teorin förespråkar. En annan likhet 
mellan empiri och teori är att det används veckomöten där man gemensamt 
gick igenom vad som skulle göras den kommande veckan. Vi tror att 
avstämningen och feedbacken är minst lika viktig som planeringen i ett 
projekt. Projektmedlemmar som bara arbetar på utan att stanna upp, och 
kontrollera att de är på rätt väg, kan orsaka att hela projektets syfte går om 
intet.  

 

5.1.8 Hålla tillbaka projektmedlemmarna 

I ett projekt som bara består av businesskonsulter, vilka till vardags arbetar 
just med att konsultera i projekt, är det lätt hänt att alla uppgifter går oerhört 
snabbt fram. Det kan vara lämpligt för projektledningen att dra lite i 
tömmarna och hålla igen de mest energiska projektdeltagarna. Bara för att 
man kan genomföra en uppgift snabbt är det inte sagt att det är det bästa 
sättet. Ibland kan det löna sig att bearbeta ett problem grundligt för att finna 
den optimala lösningen. Risken med att leda ett projekt vilket består av 
individer med mycket erfarenhet av just projekt är att alla drar åt olika håll. 
Arbetsmetoder kan vara djupt rotade hos individerna vilka gärna kör sitt eget 
race utan att ta hänsyn till gruppen. Det är därför viktigt att projektledaren är 
tydlig med vem som bestämmer. 

Här kommer återkopplingen till uppsatsens titel, då businesskonsulterna talar 
om projekt syftar de på sina dagliga arbetsuppgifter. När de nu själva ingår i 
ett projekt så är det ordet redan upptaget för dem. Att det är komplicerat att 
driva ett projekt som består av projektexperter står nog redan klart från 
början, det är tur att projektledarens makt var erkänd så att han kunde hålla 
tillbaka de individer som stressade upp tempot och få alla att samarbeta.  
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5.1.9 Tillgänglig projektplan 

Inom vårt studieobjekt använde man sig av en projektplan, i form av 
PowerPoint, vilken alla deltagande hade tillgång till. Lättillgängligheten 
gjorde att det inte blev en massa onödigt spring och frågande efter vad som 
skulle göras, om någon undrade över något var det bara att kolla i datorn. Att 
projektmedlemmarna lätt har tillgång till styrinstrumenten gör att man sparar 
tid, tid som kan läggas på viktigare uppgifter. Facklitteraturen förespråkar 
tydliga projektplaner och tydlig kommunikation till projektgruppen och 
övriga intressenter. Volvo IT har löst det genom att ha sin plan tillgänglig på 
intranätet för projektmedlemmarna. Det upplägget har underlättat för 
projektledaren eftersom han slapp lägga tid på att informera och kontrollera. 
Projektgruppen kunde själv se hur den låg till mot planeringen och kunde 
flagga i tid om det uppstod några problem. 

Tidsprioritering är något man måste göra för att på ett smidigt sätt 
genomföra ett projekt. Användandet av en för alla lättillgänglig projektplan 
som teorin föreslår sparade mycket tid för projektet vi studerade.  

  

5.1.10 Mål 

Projektteorin säger att målformuleringen är en viktig del i planeringen av ett 
projekt, om projektledaren inte vet vart han skall gå är det lätt att gå vilse. 
Huvudmålet behöver inte vara mätbart utan skall ange vad projektägaren 
förväntar sig för resultat utan att gå in på detaljer. Projektledningen bryter 
därefter ner målet till mätbara delmål för att förenkla genomförandet av 
projektet. När projektet på Volvo IT bestämdes var målet klart och tydligt, 
tre avdelningar skulle slås ihop och forma en ny avdelning, inga andra 
alternativ fanns. Däremot lämnades inga delmål eller direktiv hur 
projektledaren skulle gå till väga. Ansvaret lades på Claes Runnqvist att nå 
målet på sätt han fann lämpligt.  
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Ett klart och tydligt mål som visar var projektet skall landa ger projektet en 
mening. Som teorin säger anser vi att delmål hjälper till att lättare nå det 
stora huvudmålet. Men har man en driven och viljestark projektledare som 
kan coacha sina deltagare kan man klara sig med bara ett enda mål.  

 

5.1.11 Risker 

Genom att göra en riskanalys minimeras risken att utsätta projektet för 
överraskande problem samtidigt som det ökar kontrollen över vilka risker 
som kan förekomma. Vetskapen om vad som kan ske ger ledningen en 
möjlighet att skapa handlingsplaner som kan tas till när det blir problem. 
Volvo IT förutsåg att det kunde bli problem med omorganisationen. De var 
medvetna om att den externa avdelningen var motvillig till hela projektet, 
men hade ingen vetskap om hur starkt motståndet egentligen var. Det var ett 
misstag i riskanalysen som kunde ha undvikits. De hade dock inte gjort en 
tillräckligt bra riskanalys och handlingsplaner för att hantera problemet på 
ett bra sätt. Resultatet blev att en stor del av resurserna i början av projektet 
lades på en grupp vilket skapade slitningar med de övriga två avdelningarna.  

Genom att ta för lätt på ett problem kan det utvecklas till ännu ett problem. 
Ledningen borde ha satt sig in djupare i de risker som kom i kölvattnet av att 
en av de tre grupperna var missnöjd redan innan. Vi tror att ledningen i det 
här fallet gjorde rätt som agerade på något sätt, alternativet att kanske inte 
göra något kunde mycket väl ha varit förödande för hela sammanslagningen.  

 

5.1.12 Alternativ plan 

Inom projektteorin förordas att ha alternativa planer om huvudplanen skulle 
visa sig omöjlig att genomföra. Volvo IT hade ingen plan utan 
projektledaren fick lösa problemen under vägen och leverera det som var 
beställt. Möjligheten att arbeta på det här sättet låg i att Volvo IT har resurser 
att sätta in om budget eller tidsplan inte skulle hållas. Ett sådant synsätt är 
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dock inte att rekommendera, särskilt om projektet har en tajt budget eller om 
slutdatum är av högsta vikt. 

Här skiljer sig projektet på Volvo IT ganska mycket från den 
rekommenderade teorin. Men är man ett stort företag och har resurserna, har 
man också råd med lite spill.  

 

5.1.13 Information om utveckling 

Projektledarens uppgift, en av många, är att informera projektet utåt till olika 
intressenter. Han skall även hålla medlemmarna i projektgruppen up to date 
med vad som händer och vad som är på väg. Volvo IT löste informationen 
med att hålla veckovisa möten där information spreds och feedback gavs. 
Mötena användes även som diskussionsforum efter varje slutfört moment där 
resultatet och processen diskuterades. 

Genom att ha veckomöten kom feedbacken kontinuerligt vilket kan vara en 
trygghet för deltagarna. Att inte behöva vänta längre än en vecka för att få 
bekräftat att man är på rätt väg. Självklart kunde deltagarna konsultera 
PowerPoint-planen, men feedback från ledningen är oftast mer effektivt.  

 

5.1.14 Milstolpar 

För att kunna följa upp och stämma av deadlines och färdiga uppgifter 
brukar projektledningen vanligtvis dela in projektplanen i olika milstolpar. 
Ledningen sätter upp delmål vilka skall vara uppfyllda vid varje milstolpe 
och vilka stäms av när projektet når fram till stolpen. Omorganisationen vi 
studerade var indelad i tre stora block, eller faser, istället för de typiska 
delmålen och milstolparna projektteorin förordar.  Varje fas bestod av en ny 
del, planeringsfasen, sammanslagningsfasen och sist uppbyggnadsfasen. Vi 
tror att anledningen till att ledningen använde sig av faser var att meningen 
med projektet inte var att en ny produkt skulle utvecklas utan det handlade 
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om att bygga upp en helt ny avdelning. Arbetsprocessen lämpade sig mer för 
faser än för milstolpar.  

 

5.1.15 Introduktionsprogram 

Nyinkomna personer i ett projekt bör få en grundlig genomgång av den 
historia som projektet har eftersom det skapar bättre förutsättningar för att de 
nya personerna skall göra ett bättre arbete. Om alla är insatta i projektplanen 
är chanserna att lyckas mycket högre än om medarbetare strövar omkring i 
ovisshet. Vilsna projektdeltagare är mer en belastning än en tillgång. För nya 
anställda till den blivande avdelningen på Volvo en medvetenhet hos 
ledningen om riskerna med att låta de nyanställda vandra rakt in i ett projekt 
utan att veta historien bakom.  

 

5.1.16 Dokumentation 

Till arbetet med ett projekt hör att man för en detaljerad dokumentation över 
vad som sker samt vilka utgifter projektet har. Det bör även dokumenteras 
om något avviker från planen och i så fall bör det även finnas en analys över 
avvikelsen. Genom att ta till sig vad som har gått fel kan man undvika att 
göra samma misstag igen. En bra dokumentation är ett effektivt verktyg när 
det behövs gå tillbaka i projektet och se vad som har hänt och när. Det finns 
ingen möjlighet att projektledaren kan hålla allt i minnet. Om organisationen 
har för vana att driva projekt blir arkivet ett hjälpmedel när någon stöter på 
ett problem kan man gå till arkivet och se om någon annan har stött på 
liknande problem och hur de har löst det. Det är som bekant onödigt att 
uppfinna hjulet två gånger. Inom omorganisationen på Volvo IT fördes en 
viss dokumentation. Ett arkiv skapades där alla protokoll och information 
som skickats ut samlades.  

Att dokumentation är viktigt vet de flesta personer, men i ett projekt är det 
extra viktigt eftersom man räknar med att kunna gå tillbaka och finna svar på 
frågor som kan komma att dyka upp i framtiden. Även om inte 
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dokumentationen används i just det här projektet så kan den vara värdefull 
för ett projekt någon annan gång. Studieprojektet har använt sig av viss 
dokumentation som mest har bestått av att man sparat mötesprotokoll, 
projektets tidskrift och liknande dokument. Det vi kan sakna är att man inte 
har lagt ner någon tid på att dokumentera själva genomförandefasen mer 
noggrant.  

 

5.1.17 Resultatet  

Projekt startas för att ledningen i en organisation vill uppnå ett resultat, det 
kan vara i form av en ny bilmodell eller att bygga en bro. Oavsett målet 
initierar ledningen ett projekt för att den vill uppnå något konkret. När vi 
gjorde vår studie på Volvo IT hade sammanslagningsprojektet precis 
övergått i fas tre. Det kommer dock att ta cirka ett halvår innan det går att 
mäta ett nyttoskapande resultat i form av en ny fungerande avdelning. Målen 
för fas två var uppnådda i tid och projektgruppen var förväntansfull inför 
nästa fas när vi gjorde vår studie.   

Projektet på Volvo IT hade lyckats med del två när vi kom in och började 
vår studie. Vi kunde då se att de hade lyckats med den delen av målet som 
innebar fas två. Men än så länge kan vi inte ge något resultat angående hela 
projektets lösning, men det har heller aldrig varit vårt syfte. 

 

5.1.18 Ramar 

Definitionen av ett projekt är bland annat att det är avgränsat i tid och 
resurser. Att genomföra en uppgift snabbt, lätt och kostnadseffektivt är vad 
ett projekt går ut på. Studieobjektet hade uppsatta ramar inom tid och 
resurser och projektgruppen hade lyckats hålla båda två genom de två första 
faserna. Det enda problemet är att ledningen ligger lite efter med att 
rekrytera ny personal till den nya avdelningen som byggs upp.  
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Ramar är själva definitionen för ett projekt och även ett väldigt bra 
instrument för att faktiskt nå ett mål. Studieobjektet använde sig också av 
ramar vilka de höll till två tredjedelar. Men som vi tidigare har skrivit så är 
inte projektet på Volvo IT avslutat än, vilket innebär att ledningen har goda 
möjligheter att hålla sig inom ramarna i fortsättningen av projektet.  

 

5.2 Genomförandefasen 

Under vår analys av undersökningen har vi funnit att det finns en markant 
brist i teorin gällande genomförandefasen i ett projekt. Mycket fokus läggs 
på förarbete och uppstart av ett projekt, vad det är viktigt att tänka på och 
vilka fallgropar man bör undvika.  

En hel del fokus läggs på hur ett projekt skall överlämnas och implementeras 
i verksamheten och hur man bör gå till väga för att göra det på ett smidigt 
sätt, samt hur viktigt det är att projektledaren skapar en klar avslutning så att 
projektet inte bara rullar på. Betoning läggs på hur viktigt det är att 
medlemmarna i projektet får en lika klar känsla att projektet har slutat, som 
de fick vid uppstarten att det hade börjat.  

Däremot hittar vi bara enstaka meningar om hur själva genomförandet av 
projektet går till och vad projektledaren bör tänka på under den fasen. När vi 
har reflekterat över vad vi har läst samt vad empirin har gett oss tror vi att 
bristen på dokumentation beror på tidsbrist och arbetsbelastning under 
genomförandefasen. I början, när ledningen undersöker om det är värt att 
starta ett projekt, är dokumentationen viktig för att ha beslutsunderlag. 
Eftersom man brukar anstränga sig för att få flera olika åsikter och 
synvinklar på problemet blir dokumentationen ofta gedigen. Initieringsfasen 
får ta den tid den behöver. 

Det gäller även när projektet väl skall lämnas över till projektägaren och 
implementeras i linjeorganisationen. I tidsplaneringen finns oftast tid avsatt i 
slutet av projektet för att dokumentera vad som gjorts och om alla planer har 
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följts, för att det skall vara möjligt att göra en avstämning mellan planen och 
utfallet. Om inte projektägaren vet vad han får kan han inte säga om han är 
nöjd och om projektet varit lyckat. 

Under själva genomförandefasen har projektledaren en hög arbetsbörda att 
driva projektet framåt och lösa alla små och stora problem som dyker upp 
under vägen. Arbetsbelastningen gör att dokumentationen hamnar på 
efterkälken. 

Ett projekt omfattar av en viss mängd människor, antalet beror på storleken 
på projektet, vilka behöver styras på ett eller annat sätt. Genom att tillvarata 
medarbetarnas kunskaper och se dem som en resurs tror vi att det går att öka 
andelen lyckade projekt men även att minska antalet problem på vägen. 
Projektledaren är inte bara den som skall driva projektet framåt mot ett 
specifikt mål han skall även hantera individer med olika bakgrund och 
känsla för projektet.  

Eftersom det är individer som arbetar för att driva projektet är det svårt att 
beskriva dem med statiska termer, då räcker inte bara rena teoretiska 
metoder för projektledning till utan det krävs något mer. Det går inte att 
hantera människor som robotar, eftersom man då möter motstånd, utan det är 
viktigt att blanda in managementmetoder såsom medarbetarsamtal, 
målstyrning och kvalitétsstyrning för ett lyckat ledarskap. Genom att ge 
gruppmedlemmarna frihet under ansvar leder det till att de börjar tänka 
själva och ges de befogenheter de behöver för att fatta beslut tar de egna 
initiativ. Genom att toppstyra och kontrollera en organisation får man till slut 
en monoton verksamhet som inte utvecklas och i förlängningen stagnerar 
(Argyris, 1982). 

Under själva genomförandet av ett projekt krävs det mer än rena 
projektteorier utan det krävs även metoder hur projektledaren skall hantera 
medarbetare på ett bra sätt. Projektledaren skall spela på en blandning av 
grymhet och mildhet, han måste ge sken av att han inte tänker ge upp målet 
och att han driver projektet framåt hela tiden, men han skall samtidigt 
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välkomna deltagarna att ställa frågor och komma med idéer (Machiavelli, 
1997).  

De projektteorier vilka i dagsläget används har oftast mycket fokus på mål 
och kvalité. Det är bra att tänka på kvalité genom hela projektet för att 
resultatet skall bli bra. Risken blir dock att man glömmer en viktig faktor, 
hög kvalité skapas genom att få medarbetarna att vilja anstränga sig. En 
anställd vilken utför sina uppgifter med glädje och hängivenhet gör oftast ett 
bättre arbete, än en som är miserabel och ägnar sin tid åt att vara tjurig mot 
företaget. För att uppnå den individuella känslan av att vilja göra sitt bästa 
försöker ledningen inom företag att informera medarbetarna om att den enes 
output är den andres input. Medvetenheten om hur deras arbete påverkar 
nästkommande led gör att ansträngningen ökar, man vill själv inte ha en 
input som inte är väl genomförd eftersom det påverkar ens egen möjlighet att 
göra ett bra arbete.  

Argyris (1982) har teorier att förändring endast kan uppnås genom lärande. 
För att förändra sitt beteende eller sina handlingar krävs det double-loop 
learning vilket innebär följande. Efter en aktivitet följer ansvariga för 
aktiviteten upp den och gör en utvärdering för att därefter förändra beteendet 
för att inte göra samma misstag igen. I organisationer som inte förankrar och 
skapar medvetenhet hos medarbetarna att deras arbete är viktigt sker endast 
single-loop learning de gör något som de följer upp och utvärderar, och gör 
sedan samma sak igen.  

 

5.2.1 Metoder 

Inom ett projekt är det viktigt att ta vara på de managementteorier som 
används ute i linjeorganisationen, bara för att man leder ett projekt betyder 
det inte att projektledaren inte behöver bra recept att arbeta med. Genom 
användning av managementmetoder anser vi att chansen att lyckas med ett 
projekt ökar. 
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Målstyrning behövs till viss del för att projektledaren skall veta hur han skall 
styra mot målet och hur han skall få medarbetarna involverade i arbetet att 
driva projektet framåt. Eftersom projektägaren skall godkänna resultatet är 
det viktigt att alla är medvetna om att det de gör påverkar hela projektet samt 
att kvalitet är viktigt. Medarbetarsamtal där projektledaren tar upp vad 
medarbetaren har uppnått samt hur det har gått ger en känsla av chefen ser 
vad jag gör och skapar en positiv stämning. Samtalen bidrar även till att 
eventuella problem kommer till ytan istället för att ligga och gro tills de 
exploderar. En annan positiv effekt blir ett lärande åt båda håll, alla kan lära 
sig något mer. 

Projekt ställs ofta inför otaliga problem och svårigheter, men många kan 
man planera för genom att ha bra verktyg (managementrecept) att använda 
sig av. Ett managementrecept löser inte alla problem för ett projekt, men i de 
flesta fall undviker projektledaren många onödiga problem genom att 
använda sig av bra recept.  Eftersom projektformen är tidsbegränsad kan inte 
projektledaren använda sig av alla metoder i hög utsträckning utan det gäller 
att skapa en mix som passar till just det här projektet.  

Arbetet att implementera en ny managementmetod i ett projektarbete kan 
liknas vid ett kallt, stelt recept (en klump köttfärs) vilken skall tinas upp, 
omformas och anpassas för projektet. Innan det nya receptet fryses ner och 
lämnar nya arbetssätt och en förändrad projektkultur efter sig, måste man få 
deltagarna att vilja använda sig av den nya metoden.  

Det kan liknas vid en smaksättning av köttfärsen vilket enklast kan göras 
med en kickoff för hela projektet, där ledningen steker fina pannbiffar av den 
från början stela kalla köttfärsen. När nu projektdeltagarna är insatta i det 
nya och vill använda sig av receptet och allt är frid och fröjd, fryses 
pannbiffarna ner och skapar de nya ramarna för projektarbetet. Eftersom den 
råa köttfärsen har stekts kommer den att behålla sin goda smak under den 
frysta tiden vilket gör projektorganisationen lycklig och tillfreds. Processen 
att tillaga en framgångsrik och fungerande managementmetod för ett projekt 
är en process vilken inte skall skyndas igenom. Förhastar man sig kan det 
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uppstå problem och slitningar i framtiden, det är bättre att gå sakta men 
målmedvetet framåt.  

Inom projektet bör man nyttja ett språkspel som alla medverkande i gruppen 
känner sig bekanta med. Risken är annars att det skapas slitningar, vilka kan 
uppfattas som grymhet, om en deltagare blir tvingad över på någons annan 
planhalva. Gemensamt språk lägger grunden för ett lyckat projekt (Rorty, 
1997).  

 

5.2.2 Medarbetarsamtal 

Inom en projektorganisation är det viktigt att inte bara ha möten i olika 
grupper, eftersom gruppmöten leder till att individernas åsikter till planering, 
genomförande och implementering försummas. Genom att ta vara på den 
kompetens vilken ligger hos varje deltagare kan projektarbetet utvecklas 
ytterligare och nå de uppsatta målen på ett effektivare sätt.  

Medarbetarsamtalen, vilka skall genomföras mellan deltagare och 
projektledare, behöver inte vara långa, det viktigaste är att de är konstruktiva 
och givande för båda parter. Projekttider är som bekant relativt korta och om 
all tid går till samtal får projektledaren inte tid med sina övriga uppgifter. 
Det är dock vikigt att släppa fram personalens idéer och tankar, dels 
eftersom det leder till att man utvinner kunskap och idéer men viktigast är att 
man låter medarbetarna känna att de är med i processen och kan påverka 
själva (Berger & Luckmann, 1966). Sammantaget skapar det ett tryggare 
projektteam vilket genererar bättre kvalité på output. Projektledaren skall 
under mötet med projektdeltagaren föra en dialog och inte en diskussion, han 
får inte ställa sig över någon annan även om han genom sin roll har mer att 
säga till om i projektet (Rorty, 1997).  

Alla i projektorganisationen har ett ansvar att informera projektledningen om 
det är något som inte är bra och inte bara hoppas på att någon annan gör det. 
Det kan bli problem i ett projekt där ledningen inte lyckats få personalen att 
förstå att kvalitén är viktig. Här är det viktigt med feedback och 
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projektledningen kan använda sig av medarbetarsamtal för att få 
information. 

Om företagsledningen menar allvar med att skapa en bestående förändring i 
sin organisation krävs det en dialog med medarbetarna. Ledningen måste 
skapa en lärande organisation vilken lär sig av sina misstag. Genom att 
förankra beslut om förändringar samt implementera hos medarbetarna varför 
de behövs och vad de förväntas leda till är det lättare att få med dem på 
förändringar (Argyris, 1982). 

 

5.2.3 Team 

För att en projektledare skall leda ett framgångsrikt projekt underlättar det 
om projektgruppen blir sammansvetsad och utgör ett team. Att skapa ett 
team är dock en process som aldrig tar slut utan projektledaren utgår från 
individer, med olika tankemodeller och referensramar, vilka skall smälta 
ihop till ett team. När gruppen har blivit ett team räcker det att 
gruppdynamiken förändras för att gruppen ska börja om från början. 
Fördelen med en väl sammansvetsad grupp är att omställningen tillbaka till 
ett team går allt fortare trots att nya personer kommer med i gruppen (Senge, 
1995).  

Skapandet av ett team börjar med en dialog mellan medlemmarna där det är 
viktigt att de öppnar sina sinnen för varandra. Genom att projektledaren 
tillåter ett fritt meningsutbyte i gruppen kan individerna lära av varandra. Ett 
sådant utbyte ger en synergieffekt, summan av helheten är mer än summan 
av de enskilda delarna. Projektledaren bör tänka på att inte låta dialogen 
utmynna i en diskussion där åsikter kastas mellan medarbetarna och det blir 
en tävling där den som vinner är den som kan övertyga de andra genom 
argument att just han har rätt (Senge, 1995). 
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6. Slutsatser 
 När man driver projektliknande processer är det nästan omöjligt att 

göra det utan att nyttja någon eller några av de vanligaste 
projektmetoderna.  

 Användandet av managementteorier exempelvis medarbetarsamtal, 
främjar genomförandet av projekt. 

 Delaktighet för projektdeltagarna främjar framgång för projektet.  
 Tiden det tar att skapa fungerande team är väl investerad då det 

underlättar resten av projektarbetet.  
 Genom att använda ett övergripande språkspel utvecklar man en 

gemensam förståelse i organisationen.  
 Under genomförandefasen avsätts ej tillräckligt med tid till 

dokumentation.  

 

7. Avslutande diskussion 
Projektledning och projektarbete är ett relevant område att studera eftersom 
det är ett populärt sätt att arbeta i dagens organisationer. Under vår studie har 
vi sett att de projektteorier man vanligtvis använder sig av vid projektarbete 
är dugliga, men ej till hundra procent. Vi tror att många av de projekt som 
läggs ned i dagsläget skulle kunna ha lyckats om man hade använt sig av 
managementteorier inom projektgruppen. Vi tar som exempel det projektet 
vi har studerat på Volvo IT, hade ledningen använt sig av medarbetarsamtal 
som exempel kunde källan till den externa enhetens obstruerande ha funnits 
och på så sätt undvikt tidsödande problemlösning.  

Det gäller att i varje deltagare implementera ett tankesätt att varje 
medarbetare bidrar till projektets framgång genom sitt eget arbete. Att alla 
blir medvetna om att deras uppgifter påverkar någon annans, samt även att 
någon annans uppgifter påverkar en själv.  
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Genom att använda sig mer av managementteorier, till exempel 
medarbetarsamtal eller målstyrning, kan det göra att fler projekt lyckas med 
att nå sina uppsatta mål. Eftersom deltagarna då får en större insikt i hur 
deras arbete påverkar helheten samt får ett bra tillfälle att bidra med 
individuell kunskap till projektet. Har man som deltagare även klara tydliga 
mål vilka skall nås underlättar det arbetet. ”Ingen vandrar speciellt fort när 
stigen är skymd av dimma” (Eget citat).   

 

8. Metodkritik 
Vårt val att utgå från en abduktiv ansats ledde till att vi hade en grund i 
teorin innan vi genomförde våra intervjuer. Teorin breddade vår referensram 
vilket gjorde att vi hade mer kött på benen och en större förståelse för 
projekt som arbetsform. Genom att pendla mellan teori och empiri ökade vi 
vår förståelse och vi vidgade våra vyer. 

 

9. Förslag till fortsatt forskning 
Projektet på Volvo IT är just nu i början av fas tre, men först fram mot 
årsskiftet kan ledningen börja analysera och se ett resultat av hela 
sammanslagningen. Då har den nya ledningen, samt den nya chefen, givits 
en chans att visa framfötterna och visa vad den nya avdelningen kan göra för 
nytta. En studie av fas tre samt en analys av slutresultatet av projektet anser 
vi vara en bra idé till fortsatt forskning.  
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11. Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

 

1. Var omorganisationen upplagd som ett projekt? 

2. Vem såg ett problem som skulle lösas? 

3. Gjordes en problemformulering och analys av dagsläget samt vad 

man vill uppnå med projektet? 

4. Fanns det en styrgrupp för projektet? 

5. Vilka ingick i den? 

6. Vilka var med i projektgruppen? 

7. Var samma individer med hela tiden? 

8. Var ni med från början i planeringen av projektet? 

9. Använde ni er av några beprövade metoder och verktyg i arbetet i 

ledningen av projektet? 

10. Vilka metoder och verktyg var det? 

11. Varför föll valet på just dem? 

12. Fanns det osäkerhet om projektledarens befogenheter? 

13. Förändrades/utökades kraven/förutsättningarna under arbetets gång? 

14. Kontrollbehov? 

15. Delegering? 

16. Fick projektledaren fria händer att hantera projektet? 

17. Om inte vem styrde. Och varför? 
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18. Om han styrde fick han ett projektdirektiv med specifikationer för 

projektet? Mål, resurser, problembeskrivning, avgränsningar? 

19. Var dokumentet användbart? 

20. Fanns det någon riskanalys för projektet? 

21. Behövde den användas? 

22. Fanns det specifikation för vilka aktiviteter skulle krävas under 

arbetets gång? 

23. Eller gick arbetet av sig självt? 

24. Fanns det en övergripande plan inom projektet? 

25. Fanns en tids och aktivitetsplan? 

26. Höll planerna? 

27. Om inte, Var fanns bristerna? Vad berodde de på? 

28. Vilken var den fösta responsen från medarbetarna till 

omorganisationen? 

29. Hur hanterades motståndarna till projektet? 

30. Fanns det milstolpar uppsatta för projektet? 

31. Höll den tidsplanen? 

32. Uppstod det några problem under arbetets gång? / Förändrades 

förutsättningarna under projektets gång? 

33. Vilka typer av problem? 

34. Hur hanterades de? 

35. Vad berodde problemen på? 

36. Inre motstånd? 

37. Yttre påverkan? 

38. Skapades ett arkiv för alla dokument som producerades under 

projektet? 
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39. Vem organiserade det? 

40. Används det? 

41. Av vem? 

42. Blev resultatet av projektet som förväntat? 

43. Dokumenterades projektet löpande? 

44. Analyserades resultatet? 

45. Av vem? 

46. Blev uppdragsgivare/projektets ägare nöjd med resultatet? 

47. Blev medarbetarna nöjda? 

48. Höll sig projektet till inom uppsatta ramar? 

49. Om nej, Vilka ramar bröts och varför? 
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