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1 Inledning
Den här uppsatsen handlar om projekt; det vi vill undersöka är hur projektgrupper i
kunskapsföretag kan ledas. Uppsatsens teoretiska bakgrund är de problem som kan
uppstå i organisationer som inte hålls ihop av en sammanhängande produktionsprocess
(Alvesson 2000:19). Vi bygger en teoretisk grund av projektledningsteori. Denna
teoretiska ram används för att analysera ett empiriskt fall.
Det empiriska materialet utgörs av en studie av ett programmeringsprojekt.

1.1 Problembakgrund
Under senare år har det uppmärksammats att organisationers krav på snabbhet och
flexibilitet med fördel kan mötas genom att organisera arbetet i projektform (Alvesson
2000:138, Lynne Thomas 2000:26). Samtidigt förefaller projektformen bli allt vanligare i
moderna organisationer (Lynne Thomas 2000:25). Naturligtvis har denna utveckling
följts av att en växande flora projektledningslitteratur publiceras (Söderlund 1995:61).
Bland samtida teorier om projektledning går det att urskilja två ledande skolor. Den ena
skolan har ett större fokus på ledning och planering av projekt. I uppsatsen kommer
denna skola att rubriceras som den anglosaxiska skolan. Ett annat synsätt presenteras i
den nordiska skolan där projektledning mer ses som en öppen process; organisationernas
lärande och medarbetarnas självständighet betonas (Lynne Thomas 2000:26).
Varför begagna sig av två skilda perspektiv? Vissa aktuella betydelsefulla verk, såsom
Clelands uttömmande bok om projektledning (Cleland 1999) och Project Management
Institutes standardsättande publikation (Duncan 1998), lutar klart åt det anglosaxiska
hållet, medan forskning på området vill hävda att det nordiska perspektivet är nödvändigt
(ex. Benningson 1977, Christensen/Kreiner 1998, Packendorff 1995). Den akademiska
världen är inte enad och projekt fortsätter att misslyckas; därför vill vi se om det ena av
de två perspektiven har fördelar som det andra inte har. Deras respektive duglighet som
ledstjärna för projektledning ska utforskas. Är det så att perspektiven är ömsesidigt
uteslutande eller att det ena synsättet dominerar det andra? Att förståelsen för det
studerade fallet ökar när två perspektiv nyttjas inses lätt.
Speciellt är det intressant att se vart det nordiska synsättet för oss, ty det är en ny och
tämligen oprövad skola. Som Lynne-Thomas säger:

”What is needed now is research that adopts a sense-making perspective”
(Lynne-Thomas 2000:42)

Överhuvudtaget efterlyses mer empiri för att få klarhet om de omdebatterade teorierna
(Packendorff 1995:325, Söderlund 2000:74). Det är inte heller orimligt att projektteorin
står inför ett paradigmskifte med de två nämnda skolorna som huvudaktörer. I så fall
bidrar denna skrift med en intressant bedömning av kombattanterna och kanske kan ge en
fingervisning om vilket utfall vi har att vänta.
Det empiriska fall som studien grundar sig i utgör en god grund för en analys av
projektledning i ett kunskapsföretag. Stalemate är ett företag som utvecklar, marknadsför
och säljer administrativa dataprogram. Företaget har en egen produktserie bestående av
olika moduler. Utvecklingskontor finns i Stockholm och Skåne. Företaget har omkring
100 anställda och arbetet bedrivs till stor del i projektform. En majoritet av de anställda i
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Stalemate är akademiker. Detta innebär att företaget är ett kunskapsföretag inom
databranschen med väsentliga inslag av problemlösning och genomgående högutbildade
anställda, kort sagt dominerar humankapitalet verksamheten (Alvesson 2000:13).
Det som gör det projekt uppsatsen behandlar intressant, är att det utgör något av ett
problembarn i det studerade företaget. Efter flera misslyckade försök att genomföra
projektet har företaget nyligen färdigställt en användbar produkt. Misslyckanden och
lyckanden bör kunna förklaras framgångsrikt av en teori som säger sig ge svaret på hur
projekt ska förstås och hanteras. Det är detta som gör det aktuella projektet så intressant.
Vi har under uppsatsarbetet haft god tillgång till data från det studerade fallet och
företaget har varit behjälpligt genom att ställa de anställdas tid till förfogande för
intervjuer. Företagets tillmötesgående innebär att vi kan presentera ett väl underbyggt
fall. Avslutningsvis är det studerade fallet intressant eftersom det ger möjlighet att
parallellt kasta ljus över projektledningens mysterier utifrån de två teoretiska
perspektiven.

1.2 Frågeställning
Syftet med uppsatsen är att undersöka, analysera och förstå ett enskilt projekt i det
studerade företaget utifrån två teoretiska projektledningsperspektiv. Denna
syftesbeskrivning har kondenserats i följande problemformulering:

Vad förmår de två perspektiven visa i det studerade projektet?

Med hjälp av de två teoretiska perspektiven kommer vi att separat analysera det studerade
fallet. I analysdiskussionen låter vi perspektiven möta varandra för att fundera över
perspektivens tillämplighet och vilka svagheter de uppvisar. Naturligtvis är det vår
ambition att samtidigt vara konstruktiva i vår analys; de gånger det är möjligt kommer
lösningar på problem att föreslås. Alltså kommer vi i så hög grad som möjligt att nyttja
teorin till att ge praktiska råd för hur projektprocessen, som vi finner i fallföretaget, kan
förbättras enligt teorierna. Till detta fogas utvärderingen av de två moderna
teoriströmningarna.

1.3 Teori
Som tidigare påpekats i inledningen kommer två teoretiska perspektiv att användas i
analysen av fallet. Det huvudsakliga skälet till att använda två perspektiv är möjligheten
att på så sätt söka olika svar på frågeställningen (Alvesson 2000:45, Lundquist 1993:123-
124, Rhodes 1995:56, Rhodes 1997:20-21).
Teori definieras av Lundquist som förenklade bilder av verkligheten (Lundquist
1993:44). Det anses finnas en generell risk att utestänga bilder som motsäger forskarens
sedan tidigare givna föreställningar. Det teoretiska angreppssätt som här används ska vara
en garant mot att så inte sker, eftersom vi skapat beredskap för alternativa förklaringar.

1.4 Definitioner och avgränsningar
Hur ledarskapet gestaltar sig i ett företag beror på flera faktorer. Sannolikt ger
företagskulturen en allmän inriktning åt det ledarskap som sker i och utanför projekt
(Alvesson 2000:141). Det innebär att kulturbegreppet, i sig, är intressant också då projekt
studeras. Men av praktiska skäl går det inte att fördjupa sig i den företagskultur som
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existerar i det studerade företaget. Detta trots att omgärdande förhållande som
organisationskultur kan påverka aktörers agerande (Lundin/Söderholm 1995:438). Fokus
kommer istället att vara hur det studerade projektet har genomförts, inte vilka
bakomliggande värderingar som styrt aktörernas agerande.
Med ledning av projekt menar vi, i det här fallet, ledning av projektet på mellanchefsnivå.
Sannolikt måste projektledaren kontinuerligt rapportera uppåt till företagets ledning
under projektets gång. Men det är inte denna ledning vi kommer att intressera oss för i
undersökningen.

1.4.1 Definition av projekt
Hur definierar man ett projekt? Olika forskare har valt olika mer eller mindre exakta
definitioner och vi har inte för avsikt att ge vare sig en heltäckande eller slutgiltig
bestämning. Det finns däremot vissa karaktäristiska drag som ofta återkommer.
Grundläggande är att projektet är en summa av aktiviteter som utförs med ett gemensamt
förutbestämt mål. Vidare ska projektet utföras inom en begränsad tidsram, med
avgränsade resurser och med flera kvalitetskrav. Det betonas också ofta att det ska vara
en unik, aldrig tidigare utförd uppgift, som är relativt komplex (Wikström K. 2000:11,
Packendorff 1995:320). Man kan även betona att det behövs en mycket speciell
organisation samt kreativa insatser och att det råder stor osäkerhet om vilka resurser som
behövs (Wikström K. 2000:12). Vissa anser att det helt enkelt handlar om att avskilja och
kontrollera några bestämda aktiviteter (Cleland 1999:3). Vi tycker att dessa utsagor
sammantaget ger en god beskrivning av fenomenet projekt. Beväpnade med denna
beskrivning ska vi kunna bestämma vad som är och vad som inte är ett projekt.
Värt att notera är också att projekt ofta omnämns som temporära organisationer i
litteraturen. I uppsatsen används genomgående termen projekt.

1.4.2 Fallföretagets anonymitet
För att kunna genomföra studien har vi garanterat att det studerade företaget ska vara helt
anonymt. Det innebär att alla företagsnamn är fingerade. Samma sak gäller för de
medarbetare i chefsposition som är namngivna; de heter alla någonting annat. Vi har
också valt att låta de medarbetare som uttalat sig göra det helt anonymt. Detta innebär att
deras namn eller de dagar de intervjuats inte finns redovisade i källförteckningen.
Anledningen till att vi valt att delvis göra avkall på dokumentation motiveras av vikten att
låta medarbetare uttala sig anonymt.

1.5 Disposition
Vi har valt att disponera uppsatsen så att den i stort följer den arbetsprocess
undersökningsarbetet inneburit. Detta inledande kapitel följs av ett metodavsnitt. Här
definieras de metodologiska vägval och överväganden som försegått och följt av
uppsatsarbetet.
I uppsatsens tredje kapitel redogörs för den teori som ligger till grund för den fortsatta
analysen. I det fjärde kapitlet beskrivs det studerade fallet. Fallbeskrivningen följs av ett
kapitel som analyserar projektet utifrån ett anglosaxiskt projektledningsperspektiv. I det
sjätte kapitlet analyseras fallet med ett nordiskt projektledningsperspektiv. I sjunde
kapitlet jämförs teoriperspektiven med varandra mot bakgrund av det studerade fallet och
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slutsatser dras. Sist återfinns ett kapitel där uppsatsens innehåll och då främst de
viktigaste slutsatserna sammanfattas.
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2 Metod

2.1 Metod för insamling av teoretiskt material
Här kommer huvuddelarna i den process som uppsatsskrivandet inneburit kortfattat att
presenteras och kommenteras. Vidare kommer några problem och avvägningar som varit
sammanknippade med den väg vi valt att ta att tas upp. En idealiserad bild av den
arbetsprocess uppsatsskrivandet inneburit presenteras i figur 2:1.

Teorin utgör här ett försök att förklara en del av hur verkligheten ser ut. I vår studie
utgörs denna verklighet av teorier om projektledning. Den ram som denna
teorigranskning renderar i utgör en norm eller en referensram för den fortsatt analysen
(Bryman 1992:6).
Naturligtvis är det mycket svårt att uppnå den idealiserade metodbild som vi redogjort för
i figur 2:1 (Bryman 1992:21-22). I någon mån har de faser som visats gått in i varandra
när vi haft anledning att under arbetets gång vända tillbaka till och justera tidigare faser
av arbetet.
Bryman menar att det är att föredra att välja teori och litteratur först efter att studien och
datainsamlingen har gjorts. Annars menar han att det finns en risk att de redan valda
teorierna kommer att påverka forskningsresultatet (Bryman 1997:85). I denna uppsats har
vi valt att bygga teori både parallellt och innan insamlandet av det empiriska materialet.
Anledningen till att vi valt att inte fullständigt följa Brymans rekommendationer är att vi
haft begränsad tid till vårt förfogande. Eftersom vi valt att delvis bygga en teoretisk bas
innan vi samlat in data om de aktuella fallen, har det varit av vikt att vi under processen
inte övertolkat det vi sett med anledning av den referensram vi burit med oss. Vi har
samtidigt haft möjlighet att under processens gång vända tillbaka och komplettera den
föreliggande teorin om vi uppfattat att någonting saknats.

2.2 Metod för insamling av fallmaterial
De två vanligaste datainsamlingsmetoderna är observation och ostrukturerade intervjuer
(Bryman 1992:25). I denna studie är huvudfokus de intervjuer som gjorts med
projektmedarbetare. Basen för den kvalitativa analysen är hur medarbetarna uppfattat den
miljö de befunnit sig i, samt hur de tolkat och förstått sitt eget och andras beteende i den

Teoriram

Observationer

Analys

Slutsats

Figur 2:1 Arbetsprocessen (Fritt efter Alvesson/Sköldberg 1994:174 och Bryman 1992:7).
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projektsituation vi studerat (Bryman 1992:29). I uppsatsen görs en fallstudie som syftar
till att fördjupa vår kunskap i hur arbetet fungerat i ett enskilt projekt i det studerade
företaget. Informationsinsamlingen har framförallt skett med semistrukturerade intervjuer
med medarbetare som deltagit i projektprocessen som studerats.
Vid sidan av intervjumaterial har arkiverad information använts (Bryman 1992:31, 149-
151). Detta material bestod av äldre dokument och intern e-post.
Den studie vi gjort bygger även till en viss del på observationer vid företaget. Det beror
på att en av oss tidigare arbetat på det studerade företaget. På så sätt kan vi postumt säga
att vi har tillgång till information från vad Bryman kallar ”Cover Participant
Observation” (Bryman 1992:135, 143). Ett problem kan vara att den av oss som befann
sig i organisationen inte visste att det han observerade senare skulle kunna utgöra
källmaterial i ett uppsatsarbete.

2.3 Intervjumetodik
Den typ av intervjuer vi utfört kan klassificeras som semistrukturerade. Det innebär att vi
före intervjuerna satt samman en intervjuguide där vi bestämt oss för vilka ämnen vi vill
beröra (Patton 1987:118, Sannerstedt 1992:17, Stenelo 1984:29). De personer som
intervjuats har haft någon koppling till det aktuella området. Intervjuerna har haft
karaktären av samtal (Patton 1987:111). I intervjuguiden fanns några områden som
intervjun skulle beröra. Det har dock inte varit ambitionen att ha ett frågeformulär som
detaljstyr intervjuerna, meningen är att de frågor som satts upp före intervjuerna mer ska
vara en hjälp för att kunna avhandla de område som är centrala. På så sätt har de
intervjuade haft möjlighet att i viss utsträckning styra det som sagts i intervjuerna.
Samtidigt har det varit möjligt att vara någorlunda systematisk i intervjuerna (Patton
1997:111).
I denna studie är det dessutom viktigt att se intervjuerna som vår enda möjlighet att
kunna sätta oss in i fallet under den relativt begränsade tidsperiod som uppsatsarbetet
medgett (Bryman 1992:173).
Vi har inte, som Patton föreslår, använt bandinspelning under intervjuerna (Patton
1997:137). I normala fall anses bandinspelning vara ett sätt att fokusera på just intervjun,
för att sedan kunna tolka det som sagts under samtalet. Eftersom vi båda har varit
närvarande under intervjuerna har en av oss kunnat fokusera på att ställa frågor samtidigt
som den andre kunnat koncentrera sig på att anteckna det som sagts. Anledningen till att
vi inte velat använda bandspelare var framförallt att det skulle kunna hindra
intervjupersonerna från att tala fritt. Genom att vara två kompenseras delvis för det
informationsbortfall avsaknad av en bandspelare kan innebära. Den tillgång vi haft till
företaget innebär att vi kunnat återvända till tidigare intervjuade medarbetare för att ställa
kompletterande frågor och fylla igen lyckor från tidigare intervjuer.
Av anonymitetsskäl har vi valt att inte namnge, eller specificera till antal, de medarbetare
vi intervjuat. På så sätt har de kunnat yttra sin mening utan tanke på represalier.

2.3.1 Metodologiska problem rörande insamling av empiriska data
Det kanske största metodologiska problemet utgörs av accessproblemet; organisationer är
ofta rädda för att släppa in undersökningar. Inte sällan grundar sig denna oro i att vi som
undersökare ska uppta för mycket av deras tid (Bryman 1992:2). Ett annat problem är
frågan om vi verkligen uppfattat den information vi fått på ett riktigt sätt (Bryman
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1992:163-164). Mer om detta kommer att sägas under avsnittet om källkritik. Det anses
vidare vara så att det är mycket svårt att under en begränsad tid fastslå någonting mer
bestämt om hur en organisation fungerar (Bakka 1993:124, Schein 1985:112). Det
innebär att vi med försiktighet bör dra slutsatser av de resultat studien kommer att få.

2.4 Källkritik

2.4.1 Primärdata
Primärdata är information som forskaren på något vis själv har mätt upp, fått fram via
statistiska undersökningar eller intervjuer, eller på annat vis själv samlat in. Frågan är
dels hur tillförlitlig informationen är och huruvida den är giltig för studien. Giltig är den
om den tillför något av värde till det studerade ämnet (Widersheim-Paul/Eriksson
1991:38-39). I vårt fall innebär det att vi ska sålla bort data som inte berättar något om
hur det är att arbeta i projekt på ett kunskapsföretag eller hur dessa projekt leds och styrs.
I en kvalitativ studie är sådana funderingar inte lika viktiga som i en kvantitativ studie,
där statistiska formalia ställer höga krav på val av data. Ett brett spektra av information är
belysande i vår kvalitativa studie.
Tillförlitlighet handlar inte enbart om huruvida intervjupersoner talar sanning eller inte,
utan också om vad sanning är. Alvesson och Sköldberg pratar om tre olika
sanningsbegrepp: Korrespondens, användning och mening. Korrespondens är ett
representativt sanningsbegrepp, d.v.s. ”jag har en cykel” är sant om det finns en cykel i
verkligheten som ägs av mig. Användning är ett mer komplicerat sanningsbegrepp.
Utsagan ”jag kan cykla” kräver inte enligt denna att jag kan förklara exakt hur cykling
går till, vilket korrespondensbegreppet antyder, men att jag kan tillämpa det, att jag kan ta
en cykel och cykla på den. Det signifikativa sanningsbegreppet däremot handlar om
vilken mening en utsaga har, vad ett begrepp betyder. Vad innebär det egentligen att
kunna cykla och vilken underliggande mening impliceras (Alvesson/Sköldberg 1994:
36)?
Vi har valt att betrakta data utifrån ett hermeneutiskt färgat perspektiv och detta har
medfört att det signifikativa sanningsbegreppet är viktigt. Vi anser att när en person säger
något i en intervju så är det inte enbart vad orden motsvarar som är den enda sanningen i
utsagan, utan även den underliggande betydelsen. På så vis har vi tillåtit oss att dra vidare
slutsatser av det som framkommit under intervjuerna.
Hermeneutiken kan användas praktiskt för att betrakta källor. Där skiljer man mellan
kvarlevor och berättande källor, men vi anser att denna åtskillnad i princip är densamma
som vi använder mellan primär- och sekundärdata. Primärdata är alltså en berättande
källa vilket betyder att den beskriver hur något gått till och även att det finns intentioner
bakom de givna fakta (Alvesson/Sköldberg 1994:124 ff.). Vi har försökt ta hänsyn till att
de personer vi intervjuat kan vilja framställa företaget och det projekt de själva har
arbetat på i god dager. Det kan även finnas andra subjektiva tendenser att framhäva sitt
eget arbete eller att klanka ner på någon de har personliga meningsskiljaktigheter med. Vi
tror dock inte att ren lögn finns i materialet, då vi har gjort vad vi kunnat för att verifiera
de fakta vi bygger fallbeskrivningen på.
Något som även påverkar utsagors korrespondens med verkligheten är hur lång tid som
förflutet sedan händelserna. Minnet färgar skeenden med personers åsikter. Projektet vi
tittat på ligger inte så långt tillbaka i tiden att den här effekten ska behöva dominera
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utsagorna. Att en av oss har upplevt delar av händelserna hjälper till att kontrollera
korrespondensen med verkliga händelser. Att flera personer intervjuats om samma
skeenden är också av stor hjälp.
När primärdata erhålls under intervjuerna finns också en risk för påverkan på
intervjuobjektet ifrån de som intervjuar. Valet av frågor som ställs kan leda fram till
felaktiga slutsatser genom att enbart en begränsad del av informationen kommer fram
eller att utsagorna hos de intervjuade färgas av formuleringen på frågorna. Vi har utrett
intervjumetodik i ett annat avsnitt och tillämpning av denna ska minska nämnda problem.
Vidare kommer vi inte till intervjusituationen utan fördomar, snarare har vi förväntningar
på resultat och även på hur personer ska bete sig. Denna förförståelse, som den kallas
t.ex. inom hermeneutiken, påverkar frågor som ställs. Vissa av dessa ramar är av nytta; vi
söker ta reda på saker om projektarbete och ska därför ställa frågor om detta och inte
samla information på måfå.

2.4.2 Sekundärdata
I de fall vi använt redan sammanfattade beskrivningar kan vi tala om sekundärdata
(Widersheim-Paul/Eriksson 1991:65), eller som hermeneutiken säger, kvarlevor.
Fördelen med sekundärdata är att den är bra på att säkerställa vad som har hänt, när det
hände och andra kvantitativa data. Det går alltid att diskutera tillförlitligheten i sådana
fall, men t.o.m. den dokumentation som företagen själva framställer strävar efter
objektivitet då det är meningen att skeenden ska dokumenteras och eventuellt ligga till
grund för framtida lärande och planer.
Argument mot korrekt uttolkning av data är att de förförståelser vi har inte
överensstämmer med den som författat dokumenten. Författaren kan ha mångårig vana
ifrån en bransch enbart en av oss är något bekant med; uttryckssätt kan variera. Som svar
på detta kan man ge att det mest handlar om eventuell brist på förståelse, vilken kan
kompenseras genom att läsa in sig på ämnet.

2.5 Rimlighet
I detta kapitel ger vi uttryck för en del hermeneutiska idéer, men det är något vi inte vill
dra för stora växlar av. Så som Alvesson och Sköldberg framställer dessa idéer blir de
väldigt tilltalande, men vi är av åsikten att det finns fakta, korrespondenssanning, som vi
söker spegla. Må vara att de delvis är mönster och relationer som beskriver hur
människor arbetar och fungerar, men det vi kommer fram till ska ha en så god
korrespondens med verkliga mönster som möjligt. I vilka sammanhang anser vi då först
och främst att våra slutsatser kan vara giltiga? Framförallt så berörs mindre IT-företag av
våra teorier. Men de bekymmer som finns hos det undersökta företaget kan finnas hos en
mängd kunskapsföretag som bedriver projekt och är därför av nytta även för dessa. Den
främsta avgränsningen är således storleken på företag som kan beröras av vår studie. Men
även jättar som Ericsson skulle kunna dra lärdom om hur ett mindre kontor fungerar.
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3 Projektledningsteori

3.1 Två ledarskapsskolor för projektledning
Mot bakgrund av de teorier som finns om ledning av projekt går det att grovt indela dessa
i två undergrupper. I den första skolan ses projektledning som ledarens agerande för att
skapa ordning och ledning i ett projekt. För den andra skolan definieras projektledarens
roll som mer flexibel och situationsanpassad (Lynn Thomas 2000:26). Syftet är här att
diskutera den ledarskapssyn och de idéer som teorierna grundar sig i. Mot bakgrund av de
undersökningar som uppsatsen syftar till att göra kommer också ett teoretiskt vägval att
göras i texten.

3.1.1 Projektledning som kontrollinstrument
Då ledarskapet främst ses som ett kontrollinstrument anses dess primära funktion vara att
se till att någonting blir gjort på en viss tid, inom budget och i linje med
specifikationerna. I denna teori betonas vikten av rationalitet och formalisering.
Framgång ses samtidigt som resultatet av effektivitet i projektprocessen. Denna uppnås
bäst genom rationalistiska projektledningsprocedurer. Synsättet anses vara positivistiskt,
teknokratiskt och rationalistiskt (Lynn Thomas 2000:29).
Varje projekt antas ha ett klart definierat uppdrag. Ur GANT-programmering och andra
översynstekniker utvecklades tanken på att en lyckad planeringsfas var nyckeln till
projektframgång (Briner et al. 1999:75, Lynn Thomas 2000:30).
Eftersom denna teori ställer stora krav på kostnadskontroll innebär ledningsmodellen att
strukturerade organisationsformer skapas (Lynn Thomas 2000:30). Det går således att
ifrågasätta om inte denna ledningsform riskerar att undergräva det som ofta uppges vara
projektarbetsformens största fördelar, nämligen möjligheten att agera snabbt och flexibelt
(Alvesson 2000:138, Bakka et al. 1993:54).

3.1.2 Situationsanpassad projektledning
Grunden för denna skola är tanken på att alla projekt ser olika ut. Det har resulterat i att
vissa kritiska situationer identifierats. Inom ramen för denna skola har studier gjorts som
visar på att det är nödvändigt att åtminstone ta fram några olika typologier för hur projekt
ska styras. Typologiernas utseende beror på vilken typ av projekt det gäller. Här ses
också ledarens roll som någonting mera komplext. Ledaren ska både integrera gruppen
och planera för att möta de krav som finns på projektet (Lynn Thomas 2000:33).
Vi tror att projektledarens uppgifter också bör ses som sociala. Ledarskapet måste vara
mer än rent tekniskt. I den typ av kunskapsföretag som uppsatsen syftar till att behandla
är det t.ex. inte kapital utan människor som utgör kritiska tillgångar. För projektledaren
kan det konkret innebära att dennes specialistkunskaper är sekundära eftersom det i
projektprocessen främst krävs att ledaren har interpersonell och social förmåga. Den
trivsel och kännedom som kan krävas för en lyckad grupprocess kan således ofta skapas
utanför eller i anslutning till själva arbetet. Tanken är att det är då arbetskamraterna
kanske fikar eller umgås utanför den professionella situationen som grunden till ett lyckat
projekt läggs (Alvesson 2000:136-138).
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I denna uppsats kommer teoriramen att förespråka en situationsanpassad ledarskapstil.
Alvesson menar att hur ledarskapet gestaltar sig i företag till stor del är en funktion av
företagskulturen (Alvesson 2000:141). Det innebär sannolikt att projektledarskap i den
typ av företag som kommer att undersökas här skiljer sig från det ledarskap i andra typer
av organisationer. Mot bakgrund av det finns det anledning att vara kritisk mot Kreiners
antagande att projekt skiljer sig från organisationer genom att de inte är produkten av en
långsam historisk utvecklingsprocess (Kreiner 1995:335). Även om denna slutsats inte
saknar relevans finns det anledning att delvis reservera sig mot den, eftersom dessa
organisationer oftast borde utgöra bas för projektorganisationer (Bakka et al. 1993:54).

3.2 Två skolor för situationsanpassad projektledning
I det fortsatta arbetet kommer två projektledningsskolor att utgöra bas för analysen. Det
är sannolikt så att olika sorters projekt kräver olika sorters ledarskap (Packendorff
1995:330). Det är således intressant att låta fallet spegla sig i två delvis kontrasterande
synsätt. Den teoretiska ram som byggs kommer därför att bestå av två skolor som
förespråkar ett situationsanpassat ledarskap. En av skolorna sätter större vikt på ledaren
som beslutsfattare, samt tar upp vikten av tidsstyrning och kontroll. Den andra skolan
släpper något på dessa krav och betonar istället vikten av delegering och lärande i
organisationerna (Lundin/Söderholm 1995:438, Lynn Thomas 2000:27-28).

3.3 Den anglosaxiska skolan
Enligt vårt sätt att se det går det att göra en intressant uppdelning mellan ledarskolor som
är medarbetarorienterade och uppgiftsorienterade (jfr Cleland 1999:370). Den förra har
likheter med den nedan presenterade nordiska skolan medan den anglosaxiska hamnar
någonstans i gränslandet mellan den medarbetarorienterade och den uppgiftsorienterade
skolan. Det som framförallt skiljer den nordiska och anglosaxiska skolan är synen på
standardiserade projektledningsmetoder och huruvida det finns en rationell beslutsmodell
som projekt kan följa.
I den anglosaxiska skolan betonas vikten av både kontroll och inspiration. Cleland menar
att det är centralt att ledaren agerar integrativt, har kontroll på projektet, är tillgänglig,
samt har en känsla för att fatta riktiga beslut. Ledaren måste också kunna se det bästa i
människor, kunna uppmuntra medarbetarna, ha en känsla för rättvisa, vara tålmodig,
arbeta hårt samt arbeta med uppföljning så att folk verkligen gör sitt jobb (Cleland
1999:374-375).
Här betonas vikten av fast planering och delmål (Briner 1999:184). Det är också centralt
att ledaren med säkerhet vet att hon lyckats kommunicera sin bild för vad projektet ska
åstadkomma till projektmedarbetarna. Det krävs att en ledare har kraft att hålla fast vid
fattade beslut också när de känns felaktiga. Ledaren gör det genom att hon har förmåga
att se igenom komplexa system och identifiera det strategiskt karakteristiska i projektet.
Projektledaren får sin legitimitet genom att hon ingår i en hierarki; det krävs att den som
ingår i projektet lyder ledarens order precis som projektledaren måste lyda sina
överordnade. Det anses vara genom hierarkierna som organisationerna och projekten
hålls samman (Cleland 1999:372, 378, 383, 386).
Söderlund sällar sig i någon mån till den anglosaxiska skolan då han slår fast att företag
som arbetar i projekt måste ha standardiserade arbetssätt, annars kan inte kunskap och
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organisatoriskt lärande överföras från projektet till den framtida organisationen
(Söderlund 2000:73).

3.3.1 Den rationella beslutsmodellen
Sahlin-Andersson har gjort en genomgång av 10 offentliga projekt och konstaterar att
slutprodukten i samtliga fall blev annorlunda än vad som ursprungligen var tänkt. Oftast
sköt kostnaderna i höjden, nästan alla projekt blev fördröjda. Enligt Sahlin-Andersson
skulle den som hade försökt förklara varför projekten blev fördröjda och fördyrade
sannolikt inte skulle bli så mycket klokare genom att studera medel som används i den
traditionella projektledningsskolan; t.ex. budget och tidsplan. Hennes slutsats är att
bakgrunden till problemen är att projekten inte följt en rationell beslutsmodell (se figur
3:1).

Desto klarare och tydligare mål ett projekt har desto lättare är det att nå. I de flesta av de
studerade fallen grundade sig inte projektets initiering i en gemensam syn på vad som
skulle åstadkommas av de inblandade. På så sätt kunde konflikter undvikas genom att
olika parter kunde tolka projekten som de ville. Problemet var, menar Sahlin-Andersson,
att ingen egentligen visste vad projektet syftade till. Slutsatsen är således att många
projekt stöter på problem därför att specifikationen inte är så väl underbyggd som den
borde vara. Ofta används kalkyler för att argumentera för en redan vald linje och det har
således inte skett någon egentlig vägning av olika alternativ mot varandra.

”Till följd av att projektet initierats och centrerats kring en lösning, har
alternativet i flera fall varit just liktydigt med projektet, det har inte gått att
upprätthålla en åtskillnad mellan mål och medel, mellan problem och lösning,
mellan utvärderingskriterier och det som skall värderas.” (Sahlin-Andersson
1991:38)

Projekt borde därför hanteras enligt idealmodellen, då skulle de bli mindre osäkra och
inte ständigt behöva revidera väg och slutmål (Sahlin-Andersson 1991: 14-16, 21-22, 26,
31, 53).

3.3.2 Projektets faser enligt den anglosaxiska skolan
Ett projekt kan delas in i fyra faser, där figur 3:2 nedan visar faserna i strikt logisk
ordning. Generellt för den anglosaxiska skolan gäller att större fokus sker på projektets
planeringsfaser än på själva genomförandefasen.

Mål

1. Bestäm ett klart mål

Mål

2. Ta fram
handlingsalternativ

Mål

3. Bestäm bästa handlingsväg

Mål

4. Genomför projekt enligt
bästa handlingsplan

Figur 3:1 Rationell beslutsmodell (Fritt efter Sahlin-Andersson 1991:16).
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Figur 3:2 Traditionell uppfattning av projektets olika faser (Fritt efter
Christensen/Kreiner 1998:33, Duncan 1998:33).

Briner et al. menar att framgångsrika projekt grundar sin succé i det förberedelsearbete
som gjorts i ett tidigt stadium. Hon poängterar vikten av att ledaren kan förstå den
helhetliga bilden och identifiera tekniska och andra risker innan projektstarten. Det
uppfattas vidare som kritiskt att det under förberedelsearbetet görs upprepade utredningar
för att fastställa mål och mening med projektet, samt definiera kriterier för framgång
(Briner et al. 1999:75-76).
Projektintressenters möjligheter att påverka projektet är sannolikt störst under
inledningen och minskar efterhand. Orsaken är att kostnader för ändringar och fel ofta
ökar efterhand som projektet fortskrider (Duncan 1998:15). Det gäller således att hämta
in och bearbeta information från intressenterna redan under förberedelse och
planeringsarbetet.
Under planeringsfasen är det viktigt att definiera de affärsmässiga motiven bakom
projektet, vad som ska vara målet med projektet, vad intressenterna förväntar sig samt
vad som är nödvändigt att göra under projektprocessen (Briner et al. 1999:112). Här
betonas också nödvändigheten i att identifiera i vilken ordningsföljd momenten måste
utföras samt att identifiera samband mellan aktiviteter. De gånger projektet behöver
upphandla tjänster från ex. konsulter är det av stor vikt att det föreligger en redogörelse
för arbetet innan upphandlingen sker. På så sätt ges konsulten större möjlighet att ta
ställning till vad som ska göras samtidigt som risken för missförstånd sannolikt minskar
(Duncan 1998:35, 160).
I programmeringsprojekt anses det vara projektledarens uppgift att se till att det finns en
projektspecifikation som medarbetarna kan använda sig av. För att kunna skriva en
specifikation anses det krävas erfarenhet och kunskap (Sommerville 1998:47).
När väl projektet är i genomförandefasen är det enligt Briner et al. projektledarens
huvudsakliga uppgift att se till att projektet håller sig på rätt spår och inte avviker från det
som var tänkt. Det är här viktigt att ha delmål i projektet och noga övervaka kritiska
tidpunkter och flaskhalsar, samt kvalitetssäkra det som dittills gjort och se till så att det
följer beställarens önskemål (Briner et al. 1999:184). Här betonas även vikten av
riskhantering samt hur projektledningen ska hantera de risker och problem som dyker upp
under projektets gång. För att avvärja risker förespråkas främst riskeliminering. Att som
föreslås i den nordiska skolan möta risker genom att mer övergripande ändra kurs på
projektet anses inte tillämpligt (Duncan 1998:141,149).
När projektet närmar sig slutfasen är det dags för överlämnande, där det enligt Briner et
al. gäller att se till att motivationen hålls uppe även under avslutningen av projektet. Ofta
innebär överlämnandet mycket arbete med att ge kunden tillräcklig information för att
denne ska kunna använda produkten fullt ut (Briner et al. 1999:195-196). Det anses också
vara av största vikt att verifiera produkten, d.v.s. se till att allt gått riktigt till, samt se till

PlaneringsfasMålsättningsfas Genomförandefas Utvärderingsfas
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att det görs ett administrativt avslut. Med det menas att den information som kan
användas i senare projekt måste tas tillvara (Duncan 1998:169).

3.4 Den nordiska skolan
Enligt Ewa Wikström har flera nordiska forskare påpekat att mer traditionella sätt att
arbeta i och leda projekt innebär att förändring och nyskapande förhindras (Wikström E.
2000:5). Inom den nordiska skolan anses Christensen och Kreiner ha spelat en
banbrytande roll genom att under 90-talet visa hur projekt präglas av osäkerhet (Lundin
1998:200). En mer djupgående genomläsning av de senaste decenniernas
projektledningslittertur visar att Bennigson redan på 70-talet uppmärksammade osäkerhet
i projekt. Han påpekade faror med att använda en alltför detaljerad projektplan och
menade att projekt kan vara förföriska genom att de kamouflerar verkligheten. Då
projektet bara fokuserar på sådant som kostnader, tid och tekniska mål riskerar andra
aspekter att falla i glömska. Det är lockande, menar Bennigson, att bara se de mest
lättidentifierade målen och ignorera andra aspekter (Bennigson 1977:5-6, 9-10).
Centralt i synsättet är osäkerheten som anses känneteckna alla projekt. Enligt Hellgren
och Stjernberg har denna osäkerhet ofta sin grund i att aktörer tror sig ha möjlighet att
fatta rationella beslut i en komplex verklighet, i organisationer som ständigt berörs av
omvärldens förändringar (Hellgren/Stjernberg 1995:390).
Enligt Packendorff har begrepp som lärande, deltagande, förnyelse och innovation sällan
använts i projektledningsskolorna (Packendorff 1995:320). Att en så stor del av
projektteorin väljer bort dessa begrepp förstärker givetvis bilden av att mycket av den
föreliggande teorin har brister. Enligt denna skolas förespråkare finns det uppenbara faror
att, när det gäller hur projekt ska ledas, allt för oreserverat låta sig ledas av ”gör så här
listor” och tro på att det finns ett bästa sätt att leda projekt (Kreiner 1995:336). Enligt
synsättet finns en fara med att också projektarbete leder till standardiserade föreskrifter
som syftar till att bygga en väl fungerande projektorganisation. Det kan leda till att
projektet mister flexibilitet och vad som kallas en ”blind byråkrati” skapas genom en
ritualisering av själva projektet (Christensen/Kreiner 1998:29-30).
Det innebär inte att projektarbete kännetecknas av totalt kaos. Ledarens huvudsakliga
uppgift är att se till att projektmålet är väldefinierat och att det inte råder osäkerhet om
vad det är projektet ska leverera. Hon är vidare den som är ansvarig för när projekten inte
lyckas leverera det som är tänkt. Det innebär att projektledaren uppmanas att inrikta sig
på det ovan nämnda och låta andra styra över vägval under projektets gång (Kreiner
1995:337). Enligt Hellgren och Stjernberg är de mest kritiska ledningsuppgifterna i den
moderna projektledningen snarare sociala än ekonomiska och tekniska
(Hellgren/Stjernberg 1995:378).
Kreiner använder begreppet ”environmental drift” och med det menar han situationer då
någonting avviker från det förväntade. Ett exempel på denna problematik är när utföraren
av ett projekt inte uppmärksammat outtalade behov hos kunden. Det kan t.ex. bero på att
kunder inte lyckats ge ord till och utrycka sina egentliga behov just då beställningen görs.
Alltför ofta väljer projektledaren att ha projektet som analysnivå. Genom att göra det
begränsar de sin medvetenhet. De borde istället, menar Kreiner, välja att fokusera på
kundens totala situation. Först då kan de lösa kundens egentliga problem (Kreiner
1995:338-340). Den grundläggande tanken med denna skola är att projektarbete ska vara
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ett sätt för organisationer att släppa loss kreativa krafter och uppmuntra deltagande,
snarare än att kontrollera ett förlopp (Packendorff 1995:320).

3.4.1 Sensemaking-perspektivet
Den anglosaxiska skolans rationella beslutsmodell kontrasteras av den nordiska skolans
sensemaking-perspektiv (Lynne Thomas 2000:42). Kraven på effektivitet och
rationalistiska, standardiserade arbetsformer anses utgöra ett hinder för den lärande
projektorganisationen. Genom att ta människor ur deras normala arbetssituation och
stoppa in dem i ett projekt ges möjlighet till lärande. Det är framförallt då medarbetare
deltar i arbetsprocesser och uppfattar att organisationens sätt att arbeta skiljer sig från hur
omvärlden ser ut som lärande och beteendeförändring sker spontant (Packendorff
1993:113, 120). Med andra ord är ett resultat av att omvärlden förändrar sig att
medarbetarna i organisationerna måste lära sig andra sätt att gör saker, samtidigt som
projektens temporära natur möjliggör lärande. (Schofield/Johnsson 1994:108, 118).
Enligt perspektivet saknar visserligen organisationer kognitiv förmåga, men genom
kunskapsöverföring och dokumentation av enskilda medarbetares erfarenheter ges
upphov till såväl minne som organisatoriskt lärande på organisationsnivå. Allt detta leder
till att gemensamma föreställningar och insikter växer fram. Projektet kan då ses som en
grogrund för både individuellt och organisatoriskt lärande (Packendorff 1993:120-123,
128). Samtidigt har projektorganisationer i allmänhet arbetsuppgifter som är mindre
specificerade och standardiserade än i permanenta organisationer, vilket borde öka
behovet och möjligheterna till lärande (Packendorff 1993:124, Södergren 1994:29).
I detta sensemaking-perpektiv anses fokus vara medarbetarnas agerande och lärande.
Medarbetare och organisationers lärande anses vara det som håller samman
projektprocessen.

3.4.2 Projektets fyra faser i den nordiska skolan
Också i den nordiska skolan accepteras tanken på att indela projektet i fyra faser.
Däremot reserverar skolans förespråkare sig mot att det alltid finns logiska övergångar
mellan faserna, eftersom denna slutsats strider mot den osäkerhet som anses prägla
projekt Under målsättningsfasen handlar det framförallt om att skapa motivation hos
projektmedarbetarna. Inom den, ovan presenterade, anglosaxiska ledningsskolan ges
utryck för vikten av grundlig planeringsfas. Något av dess motsats förespråkas av
Christensen och Kreiner som hävdar att det inte spelar någon roll hur många
undersökningar som görs under planeringsfasen. Det finns ändå ingen garanti för att
verkligheten ser likadan ut när projektet väl är genomfört. Det är inte ens säkert att den
som genomfört undersökningarna uppfattade verkligheten på ett riktigt sätt när
undersökningarna gjordes. Poängen med denna postmoderna ansats är att visa att det kan
vara att föredra att satsa krutet på projektet och inte på förberedelserna. Att låsa projektet
på ett bestämt projektmål redan under planeringen anses vara som att fatta de viktigaste
besluten om projektet då underlagen för besluten är de sämsta möjliga
(Christensen/Kreiner 1998:32, 34, Kreiner 1999:338). Det måste med andra ord gå att
omformulera målet under projektets gång; en alltför orubblig och stark målformulering
anses hindra detta och undergräva möjligheten att lyckas med ett projekt (Bennigson
1977:11-12). Förespråkare för den nordiska skolan anser vidare att det kan finnas
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anledningar att sätta upp orealistiska planer och mål i projektet. På så sätt skapas ett
effektivitetstryck på medarbetarna (Christensen/Kreiner 1998:73-75).
Planeringen handlar om att kommunicera en projektvision till de som ska verka i
projektet. Det ska således mer vara en fråga om att kommunicera än att räkna. Under
genomförandefasen bör, enligt synsättet, projektledarens primära roll vara att utforska
möjligheter med projektet; sekundärt är dennes uppgifter att styra och leda projektet.
Utvärderingen bör syfta till vad som kallas substantiell utvärdering. Med detta menas att
utvärderingens fokus primärt ska vara vilka resultat projektet givit, både för utföraren
själv och för kunden. Enligt mer traditionella projektledningsskolor brukar denna fas
syfta till att jämföra resultatet med vad projektet utfäst sig att åstadkomma
(Christensen/Kreiner 1998:33-37).

3.5 Projektgruppen
Projekt i ett modernt kunskapsföretag ställs inför en omgivande miljö fylld av osäkerhet
och med vilken de som arbetar på projektet måste interagera (Moss Kanter 1996:43). En
annan stor källa till osäkerhet är interaktionen gruppmedlemmarna emellan; de måste
hantera sitt dagliga interna arbete innan de kan möta yttre svårigheter effektivt. Den miljö
i vilken projektarbetet utförs är av yttersta vikt (Cleland 1999:431).
Ett första steg i skapandet av en bra projektmiljö är sammansättningen av gruppen.

3.5.1 Sammansättning av projektgruppen
När man betraktar valet av personer som ska ingå i projektgruppen framträder två olika
variabler som är av vikt: Kunskap och personlighet. Kunskap handlar dels om den
kunskap som de blivande gruppmedlemmarna har, men även om den kunskap som skapas
under projektet. Ett projekt i ett kunskapsföretag kräver en speciell sammansättning av
människor, eller om man så vill profiler, för att projektet ska ha möjlighet att fullfärdigas.
I t.ex. ett programmeringsföretag krävs personer med kunskap inom rätt
programmeringsmetodik och helst med erfarenhet ifrån projekt, av liknande karaktär,
eller åtminstone med liknande tekniska krav. Samtidigt är det självklart att alla projekt
inte kan bemannas av enbart proffs inom området ifråga och mycket erfarna tekniker; de
flesta organisationer har ett stort antal mindre erfarna anställda (Sommerville 1998:576-
577).
Således är det inte realistiskt att alla blivande projektmedlemmar är experter på det som
projektet berör, vilket vi inte heller anser helt önskvärt. Dels sprids kunskap mellan
projektarbetarna genom att de umgås och arbetar ihop, dels kan ny kunskap uppstå då
personer med olika kunskap och bakgrund tillsammans kombinerar sitt kunnande. Under
projektets gång nedskrivs förhoppningsvis den information som erhålls, vilket leder till
artikulation av kunskap som sedan kan internaliseras, d.v.s. uppfattas och inläras, av
övriga anställda (Nonaka 1996:20-21). Enligt den nordiska skolan är det också en fördel
att ha blandad kompetens på ett projekt, eftersom oförutsägbarheten som råder då kan
hanteras bättre (Wikström K. 2000:181).
För att få en välbalanserad grupp måste personligheterna betraktas, ty konflikter och
maktkamper hör till de starkaste barriärer som måste övervinnas innan effektivt lagarbete
kan uppnås (Cleland 1999:430). Ett grovt betraktningssätt är att dela in personer i:

• Uppgiftsorienterade, motiverade av det arbete de utför.
• Självcentrerade, som främst är ute efter befordran och uppskattning.
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• Interaktionsorienterade, motiverade av närvaro och samarbete med andra.
Vanligen kan en person åtminstone sägas visa störst drag av en av dessa typer
(Sommerville 1998:573). Många högutbildade, speciellt programmerare/ingenjörer, har
starka uppfattningar om hur deras arbete ska utföras och är uppgiftsorienterade. Det gör
dem hängivna och skickliga i sitt arbete, men bidrar inte till gruppens sammansvetsning.
Interaktionsorienterade personer är viktigast för att skapa samhörighet, medan
självcentrerade personer har drag som gör att de gärna vill driva projektet framåt och
komma till avslut. En blandning av alla tre persontyperna ska alltså vara bäst
(Sommerville 1998:579, Lundin 1998:204).
Vilka anledningar finns då för en starkt sammansvetsad grupp? Den lärande effekten,
som beskrivs ovan, fungerar bäst i sådana grupper, men man uppnår även en gemensam
inställning till arbetet. Detta ger en gemensam (förhoppningsvis hög) standard,
gemensam kunskap som gör gruppmedlemmar utbytbara och även bättre kommunikation
(Sommerville 1998:580). Se vidare avsnittet om kommunikation.
Nackdelen med för starkt grupptänkande är att alla i gruppen tenderar att se och angripa
problemen på samma sätt; enkelspårighet uppstår och avvikande meningar bekämpas.
Det är givetvis inte önskvärt att grupplojaliteten blir så stor att individens kreativitet och
kritiska tänkande undertrycks (Bakka et al. 1994:102-103, Sommerville 1998:581).

3.5.2 Projektgruppens arbetsprocess
Starkt kunskapsinriktat arbete kan te sig likt ifrån företag till företag; den kunskapskärna
man arbetar runt är densamma (Alvesson 2000:152). Det är då intressant att se vad som
skiljer processen runt sjäva knapptryckandet åt. Processen är avgörande för projektets
kvalité (Sommerville 1998:615). Den påverkas av stämningen i gruppen, hur individer
samarbetar, vad som leder till innovation, projektets koppling till omvärlden etc. Med
kunskapsföretag som bakgrund väljer vi att utgå ifrån individen i organisationen som
källa för en effektiv process och ställer upp ett system av personlig motivation,
kommunikation med omvärlden och miljön som omger individen (figur 3:1).

Figur 3:3 Relationen mellan individ, motivation, kommunikation och miljö.

Systemets konstruktion motiveras av det som Bakka et al. anser vara ”centrala
psykologiska processer, nämligen perception, kommunikation, motivation” (Bakka et al.
1994:156) samt av miljöns betydelse för projektet (Cleland 1999:429-430) och inverkan
på de psykologiska processerna (se nedan). Vi lägger fokus på kommunikation och

Motivationssystem
IndividKommunikation

Miljö
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motivation då det är två faktorer som är definitivt påverkbara av projektledaren samt av
definitiv vikt för projektets utgång.

3.5.3 Projektgruppens miljö
Projektets miljö är en faktor med stort inflytande på slutresultatet (Cleland 1999:431).
Miljön kan delas in i två delar: Materiell miljö och immateriell miljö (Ögård/Gallstad
1999:99). Den materiella miljön är den infrastruktur gruppen nyttjar. Den ska tillåta både
privat arbete och socialisering, samt förstås tillräcklig utrustning för att utföra ett gott
verk, vilket har stort inflytande på stämningen i gruppen. Speciellt viktigt är att
tillhandahålla goda kommunikationskanaler (Sommerville 1998:585). Det är även bra för
lagandan att jobba fysiskt nära övriga i projektet (Ögård/Gallstad 1999:103).
Den immateriella miljön handlar dels om formell organisation, men även om inflytande
ifrån projektledare, företagsledning, gruppmedlemmar, övriga anställda, uppdragsgivare
och andra intressenter (Cleland 1999:152). Ögård och Gallstad anser att ledningen är den
absolut viktigaste intressenten (Ögård/Gallstad 1999:103). Kultur och sociala strukturer
är också delar av den immateriella miljön (Bakka et al. 1994:95). Därmed har vi nämnt
viktiga delar av denna miljö, men vi kan inte uttömande beskriva detta begrepp som utgör
hela den sociala kontexten individerna befinner sig.
För att återknyta till tidigare indelning skulle den anglosaxiska skolan gå med på att den
immateriella miljön bör präglas av en öppen attityd gentemot de anställdas idéer och
kommentarer. För att vara konkurrensduglig måste varje enskild anställds uppfinnande
kapacitet utnyttjas (Cleland 1999:371, Nonaka 1996:20). Informell stämning, men där
projektets vikt samtidigt betonas, är god positivt miljö (Cleland 1999:483). Det ska finnas
utrymme att växa och lära. Det finns de t.o.m. de som hävdar att bara man sätter sin fot i
den omgivning projektet utförs och studerar de anställda så kan man avgöra om man har
med ett riktigt lyckat projekt att göra eller inte (Cleland 1999:431).
Den nordiska skolan kräver att man går längre. Eftersom projektets omgivning till så stor
del karakteriseras av osäkerhet, gäller det att få deltagarna att fokusera på projektets
vision och andra stabila hållpunkter. Återigen är det då viktigt att poängtera den stora
betydelse målet har för organisationen. Om man lyckas skapa en stämning av
alarmerande vikt, banbrytande teknologiska landvinningar och stora potentiella
ekonomiska vinster kan projekt nå väldigt långt (Christensen/Kreiner 1998:81-96).
Samtidigt ska man inte göra våld på projektdeltagarnas egna mål; vissa är i projektet för
att lära, andra för att göra karriär, men det viktiga är att alla känner att de kan uppnå sina
mål utan att projektledaren skriver dem på näsan om projektets ”egentliga” syfte
(Christensen/Kreiner 1998:109). Därmed glider vi in på individernas motivation.

3.5.4 Motivation
Mycket av den påverkan som kan göras på miljön handlar om trivsel och därmed om
motivation. Som nämnts är arbetsuppgiften ofta en morot i sig, som tillsammans med
fungerande umgänge, utgör de mest trivselhöjande faktorerna (Alvesson 2000:154,
Cleland 1999:429-430, Sommerville 1998:579, Ögård/Gallstad 1999:66). Stimulerande
arbete är i princip generellt för kunskapsföretag (Moss Kanter 1996:43).
Projektgruppen har sociala system som andra grupper, med normer och sanktioner som
används när normerna bryts (Bakka et al. 1994:95). Projektledaren har här
påverkningsmöjligheter genom att utfärda sanktioner, då främst belöningar, gentemot
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anställda. För att effektivt påverka normer krävs att sanktionerna utfärdas av de facto
ledaren, som vi därmed anser har socialt anseende (Bakka et al. 1994:98-99, Cleland
1999:251). Just belöningssystem hör till de mer användbara medlen som kan nyttjas för
att påverka motivationen i en projektgrupp. Belöningar måste inte vara pengar, utan kan
vara eftertraktad vidareutbildning eller befodran till en tekniskt mer krävande post, vilket
borde tilltala de mer uppgiftsorienterade kunskapsinriktade personerna (Cleland
1999:429-431).
Frågan som kvarstår är vilken typ av aktivitet man vill uppmuntra hos de anställda. Den
anglosaxiska skolan kan stå som förebild för synen att projektmedlemmarna effektivt ska
uppnå de mål som ledaren finner, medan man i den nordiska skolan vill uppmuntra
lärande och idégenererande enligt Nonakas modell, så som vi presenterade den i avsnitt
3.5.1. Ett sådant belöningssystem ska tilltala kreativa människor, t.ex. genom att erbjuda
autonomi; det ska tillåta misslyckande under vägen till idé, men framförallt verkligen
belöna i proportion till idéns värde (Galbraith 1996:172).

3.5.5 Kommunikation
Grunden för god stämning i projekt i kunskapsföretag är öppenhet. Information om
projektets status ska spridas; alla ska veta hur det går, vilka mål som gäller, vilka problem
som finns och vilka yttre konsekvenser projektet beräknas få för företaget och
konkurrenter (Sommerville 1998:581, Cleland 1999:394-395,483, Ögård/Gallstad
1999:48).
Men forskarens inställning till kommunikation är inte självklar. I enlighet med de två
skolorna för situationsanpassad projektledning kan två synsätt på kommunikation
urskiljas. Dels kan man utgå ifrån att verkligheten är given och att det gäller att sprida
information om denna projektets omgivning; kommunikation enligt anglosaxisk skola.
Det andra sättet är att anta att verkligheten är socialt konstruerad och att kommunikation
är en dialog genom vilken en gemensam verklighet konstrueras; nordiska skolans
kommunikation. Skillnaden ligger i om man förespråkar en fix verklighet och
medgivande eller individens involvering i världsbilden och deltagande (Wikström E.
2000:14-18).
Oavsett ansats finns det hinder mot kommunikation. Figur 3:2 visar att sändaren måste
välja ett sätt att koda information, som kan vara olika lätt för mottagaren att avkoda.
Innan avkodaren nås av informationen måste den passera ett medium, en kanal, som kan
störa innehållet i budskapet på olika sätt. När mottagaren avkodat meddelandet kan
sändaren genom feedback få ledtrådar både om informationen uppfattats rätt och om
reaktionen på det som uppfattats (Bakka et al. 1994:161-163).

Sändare Inkodning Kanal Avkodning Sändare

Störningar
Feedback

Figur 3:4 Kommunikationsmodell (Fritt efter Bakka et al. 1994:163).
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Inkodning handlar alltså om uttryckssätt, t.ex. att projektledaren uttrycker sig så att
teknikerna förstår vad som ska göras och vilka prioriteringar som gäller (anglosaxiskt
exempel). Kanal kan vara skrivna dokument, e-post, telefon eller öga mot öga. Fayol har
hävdat att skriven kommunikation ofta används i sammanhang där direkt samtal är att
föredra p.g.a. snabbare feedback och tydlighet (Wikström E. 2000:14). Störningar kan
vara vad som helst i miljön, materiella problem (t.ex. fördröjningar i e-postsystemet) eller
immateriella faktorer (t.ex. motstridig information ifrån annan överordnad). Buber har
t.ex. påtalat hur människors inställningar stör en informell dialog (Buber 1990:33-42).
Hittills har vi främst pratat om formell kommunikation. Den används för arbetsrelaterad
och saklig information, men hade detta varit den enda strukturen hade antagligen
projektledaren blivit överbelastad med samtal. Informell kommunikation är sådan som
uppstår spontant mellan projektmedlemmarna, t.ex. skvaller och lunchsamtal. Denna
informella kommunikation är av nytta, dels för att den tillfredsställer sociala behov och
dels för att den utgör en resurs för projektledaren. Denne kan genom att lyssna på
informell kommunikation lära mycket om gruppens humör, problem och få respons på
beslut som rör projektet (Cleland 1999:398-399).
Både formell och informell kommunikation kan modelleras som kanaler mellan olika
intressenter. Vilka parter är då berörda av projektets kommunikation? Viktigast
intressenter är kund, projektledare, projektmedarbetare, företagets ledning,
underleverantörer, övriga anställda i organisationen och främst då övriga chefer (Duncan
1998:20, Cleland 1999:413-414). Det är dessa parter som besitter mest kunskap och
beslutsförmåga gällande miljön och därför är mycket viktiga att kommunicera med, enligt
situationsanpassade skolor. Speciellt enligt den nordiska skolan är det genom denna
dialog som projektets miljö skapas.
Effektiv kommunikation är alltså en avgörande pusselbit för ett projekts framgång.
Antingen ses den som en informationsspridande process, eller som en dialog genom
vilken projektet hanterar ”environmental drift”. Förmågan att kommunicera är i båda
fallen en konkurrensfördel (Wikström K. 2000:177).

3.6 Sammanfattande tankar
Vad har vi då redogjort för i detta teoriavsnitt? För att återknyta till syftet med uppsatsen
så har vi nu byggt en referensram, som kan utgöra grund för den teoretiska analys vi
kommer att genomföra av fallföretaget. Det är projektets omedelbara omgivning vi
intresserar oss för och därför har vi fokuserat på just ledarskapsstilar, där vi identifierar
två synsätt. Vi bär med oss båda dessa synsätt till analysen. Centralt är den anglosaxiska
skolans starkare fokus på styrsystem och övervakning. Den nordiska skolan betonar
projektets kunskapsutveckling, förändring och miljö.
Viktigt att poängtera är hur perpektiven särskiljs av synen på plan. Enligt det
anglosaxiska synsättet är det planen som styr agerandet. Medan det i den nordiska skolan
snarare är den övergripande visionen som bör styra agerandet. Därmed inte sagt att den
nordiska skolan förespråkar den totala planlösheten, däremot uppfattas det som att planen
inte får detaljstyra agerandet (Chritensen/Kreiner 1998:69-70).
Vad det kan sägas handla om är en avvägning mellan frihet och struktur. Det finns en fri
miljö till vilken projektet helst ska anpassas fullständigt och kontinuerligt, men ingen
individ kan förstå och bedöma hela omgivningens komplexitet. Därför reducerar man
komplexiteten, friheten, genom att införa en struktur. Skolorna har olika syn på hur
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mycket struktur som är optimalt. Målet bör vara att precis så mycket frihet finns så att
beslutsfattarna kan hantera den (Malm 1977:154-157). Den nordiska skolan förespråkar
således en mindre strukturerad tillvaro med motivet att detta är nödvändigt för att lyckas
med projekt i en turbulent miljö.7777

Vi vill se om de problem som har uppstått i det undersökta projektet kan förklaras med
framförallt det ena eller det andra synsättet.
För att kunna tolka och förstå resultaten av den valda undersökningsmetoden (i huvudsak
intervjuer) har vi behandlat tankar om projektgruppens arbete och funktion.

3.6.1 Nedifrån och upp eller uppifrån och ned
I implementeringsteorin görs en åtskillnad mellan top-down och bottom-
upimplementering. I top-down menas att det administrativa genomförandet studeras
utifrån hur styrningskedjan och resursskapandet har sett ut i det aktuella fallet. Fokus är
här den hierarkiska styrningskedjans vitala nyckelaktörer (Packendorff 1993:119,
Wolman 1981:435).
I bottom-up hamnar det fattade beslutet, snarare än ledande aktörers agerande, i fokus
(Premfors 1989:124). Den anglosaxiska skolan kan anses ligga närmare top-down då den
representerar en mer sammanhållen enkel förklaringsmodell, samt erkänner vikten av
kontroll, hierarki och plan. Samtidigt kan det konstateras att den nordiska skolans fokus
på lärandeprocess och anpassning, som en förutsättning för framgång, stämmer mer in på
bottom-up. Det finns en inneboende konflikt mellan synsätten och dess olika fokus.
Bottom-up perspektivet anses erbjuda en mer sammanhållen modell samtidigt som det
här ger avkall på viss styrning. Top-down och den anglosaxiska skolan å andra sidan
uppfattas som något överförenklad (Lane 1993:100-102).

Frihet

Struktur

Miljöns
variation

Hanterbar
variation

Optimal punkt

Ingen variationBäst mängd struktur

Anglosaxiska skolan
förespråkar mindre frihet.

Den nordiska skolan tror
mer variation kan hanteras.

Figur 3:5 Avvägning mellan frihet och struktur (Fritt efter Malm 1977:156).
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3.7 Sammanfattande tabell
Här följer en uppställning i tabellform för att sammanfatta den klassindelning som gjorts i
den teoretiska genomgången.

Anglosaxiska skolan Nordiska skolan
Betonar ledarens roll som beslutsfattare. Betonar vikten av lärande och delegering i

organisationerna.
Viktigt med fast planering och delmål. Låt medarbetarna styra över vägval under

projektets gång. Detaljerad projektplan
kamouflerar verkligheten.

Standardiserade arbetssätt garanterar
organisatoriskt lärande och
kunskapsöverföring till framtida projekt.

Standardiserade arbetssätt innebär att
förändring och nyskapande förhindras.

Rationell beslutsmodell; ledaren kan se
genom komplexa system och identifiera det
strategiskt viktiga.

Sense-makingperspektivet menar att det är
medarbetarnas kunskap som håller samman
projektprocessen.

Hantera projekt enlig idealmodellen så
minskar osäkerheten.

Osäkerheten är latent och går ej att
undvika.

Projektet grundar sin succé i
planeringsfasen.

Fel att låsa projektet på ett projektmål
redan under planeringen.

Under genomförandet är ledarens primära
roll att hålla projektet på det planerade
spåret.

Ledarens primära roll är under
genomförandet att utforska möjligheter
med projektet, sekundärt är de att styra och
leda.

Avvärj i första hand risker genom
riskeliminering.

Det måste gå att omformulera projektmålet
under projektets gång.

Utvärdering syftar till att jämföra resultatet
med vad projektet utfäst sig att
åstadkomma.

Förespråkar substantiell utvärdering, fokus
på vad projektet tillför utföraren och
kunden.

Projektets miljö styrs främst av planen. Projektets miljö måste genomsyras av den
övergripande visionen.

Medarbetarna uppmanas främst uppnå de
mål ledaren bestämt.

Lärande och idégenererande uppmuntras
primärt.

Verkligheten är given och
kommunikationen används för att skapa en
gemensam verklighet för
projektmedarbetarna.

Verkligheten är konstruerad,
kommunikation används för att skapa en
konstruerad gemensam verklighet för de
som arbetar i projektet.
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4 Fallbeskrivning
För att utarbeta denna fallbeskrivning har ett flertal medarbetare på Stalemate intervjuats.
Vi har valt att låta dessa personers utsagor vara helt anonyma i denna fallbeskrivning. De
personer som namnges innehar någon form av chefsposition. Vi har kontaktat Stockholm
IT för en kommentar, men ingen av de tre personerna som var inblandade i projektet
finns kvar i företaget. Det gick inte heller att få någon information om var de kunde
befinna sig. Vi har dock intervjuat en av konsulter från StorData AB. Observera att alla
namn är fingerade.
Se gärna figur 4:1 i avsnitt 4.5 för en översikt av projektet och avsnitt 4.6 för
personindex.

4.1 Projektet inleds
Bakgrunden till projektet var att en av Stalemates kunder uppmärksammade att de skulle
kunna ha stor nytta av ett program för att administrera s.k. knutar. Inga grafiska verktyg
existerade för denna typ av administration, troligen p.g.a. att det bedömts mycket svårt att
skriva ett sådant. Projektet inleddes med att den på Stalemate nyanställde Vik skrev en
specifikation för ett program som skulle uppfylla kundens krav. Specifikationen
utarbetades i samarbete med kunden. Till projektledare utsågs Kaspersson och
specifikationen godkändes i Stalemates styrgrupp. Styrgruppen på Stalemate består av
projektledare och produktchefer med olika ansvarsområden. Produktchef för KNUT och
kontaktperson med kunden blir Hedberg.
Eftersom Stalemate hade resursbrist vid det här tillfället anlitades en konsultfirma,
Stockholm IT, för att utföra programmeringsarbetet. Detta skedde efter ett
anbudsförfarande där Stockholm IT visade sig ha lägst timkostnad av de svenska
konsultfirmorna. En billigare indisk firma valdes bort då det ansågs svårare att sköta
kontakten med en dylik firma (internt dokument 1, internt dokument 2).
Stockholm IT verkade relativt självständigt och kommunikation sköttes främst genom e-
post till Kaspersson. Vik träffade Stockholm IT regelbundet för att diskutera detaljer och
verkar vara den på Stalemate som arbetade mest med projektet (internt dokument 7).
Ifrån e-posten kunde man utläsa följande: Stockholm IT hade tillgång till en preliminär
projektplan innan kontrakt skrevs (internt dokument 3). De insåg något innan de första
milstolparna att dessa skulle missas. Orsaker kan ha varit att Stockholm IT inte fick
tillgång till en erforderlig databas i tid, att ett dokument inte fanns tillhands i tid samt att
komplexiteten i arbetet hade underskattats av Stockholm IT (internt dokument 5, internt
dokument 8). Stämningen i den initiala korrespensen är hjärtlig och det är inte aktuellt
med omförhandling av slutdatum. Denna e-post ifrån Stockholm IT till Stalemate visar
den trevliga stämningen som rådde en vecka efter kontraktet hade tecknats:

“Tjenare, hoppas du har vägarna förbi snart så vi kan träffas och du får se
Stockholm i solskenet. Jag har hört på telefonen att vi varit nära men missat
varandra. Hoppas det går bra med knutandet1, hör av dig till mig om det skulle
vara något problem med någonting.” (Internt dokument 4)

1 Benämning på projektarbetet ändrat.
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När första versionen inte levereras i tid förbyts stämningen, som syns på följande e-post
ifrån Stalemate till Stockholm IT:

“Uppfattar ni det som kraven på funktionaliteten har ökat sen den första specen?
I så fall vad? Annars bör väl inställningen vara den att ni skall göra det ni gick
med på från början, dvs knut2 enligt den urspungliga specen till den datum som vi
då kom överens om.
Eller??” (Internt dokument 6)

Stockholm IT bedömer redan i slutet på april att specifikationen verkar orimlig att leva
upp till inom överenskommen tid. Som syns av citatet ovan var inte Stalemate direkt
intresserade av att förhandla om specifikationen. För att få bättre kontroll på förloppet
föreslår Stalemate att en av Stockholm ITs konsulter i fortsättningen ska vara stationerad
på Stalemates Stockholmskontor (Internt dokument 6). Kaspersson är märkbart irriterad
när den första demoversionen dröjer. Vid ett möte på Stalemate i slutet av juni, dagen
innan den egentliga deadlinen, bestäms att Stockholm IT ska leverera en mycket
grundläggande variant inom tre dagar och att en fullständig version ska vara klar den 15:e
augusti. Denna information återfinns i en e-post vars karaktär stort skiljer sig ifrån den
vardagliga ton som tidigare funnits. Alla överenskommelser återges i punktform och
enbart professionella uttalanden förekommer i e-posten. I korrespondens märks att det
hos Stockholm IT fortfarande råder oklarheter om grundläggande egenskaper i den
bakomliggande databasen. Det framgår också att kunden i sin direkta kommunikation
med Stockholm IT lägger fram idéer som Stalemate inte är intresserade av att prioritera
(internt dokument 9). Den grundläggande versionen visar sig innehålla oväntade fel.
Det hela slutar med att Stockholm IT inte klarar av att leverera vid den nya deadlinen
heller. När Stalemate inspekterade programkoden ansågs den klart undermålig. De tyckte
nu att Stockholm IT inte hade levt upp till avtalet företagen emellan (internt dokument
10). Ärendet hotade att hamna i skiljedomstol, men enligt uppgift gjordes det hela upp i
godo. Stalemate ansåg att projektet hade misslyckats eftersom Stockholm IT satt två
alltför oerfarna programmerare att utföra jobbet. Därmed stöp det första försöket att
genomföra projektet.
Stalemate hade en deadline med sin kund och nu återstod enbart fem till sex månader för
att slutföra projektet. Då tog den som skrev specifikationen, Vik, på sig ansvaret för att
fullfärdiga programmet. Inte heller detta försök lyckades. Enligt uppgift saknade Vik
tillräckliga programmeringskunskaper och uppges ha försökt skyla den långsamma
framfarten med att utebli ifrån möten och skylla på datorproblem. Deadlinen missades
och Vik slutade på Stalemate.
Fortfarande fanns bara ett litet skellett av programkod och långt ifrån en färdig produkt.

4.2 Tiden med StorDatakonsulterna
För att slutföra projektet anlitades en annan konsultbyrå, StorData AB. Två konsulter
stationerades i samma hus, men på en annan våning, som Stalemates skånekontor. En av
konsulterna hade, några år tidigare, arbetat med Stalemate. I och med detta har alltså
implementeringen av projektet flyttat till Skåne, medan projektledaren fortfarande

2 Projektnamnet ändrat.
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befinner sig på Stalemates kontor i Stockholm. En ansvarig kontaktperson utses på
Stalemate i Skåne. En tredje konsult ifrån en annan firma, Quality Data, var även inhyrd
för att designa och systemera KNUT-programmet.
Specifikationen ifrån Vik gällde fortfarande, men konsulterna träffade även kunden
direkt, samt höll kontakt via Stalemates kontaktperson med kunden, Hedberg. Han är
ingen programmerare utan har erfarenhet ifrån kundens bransch. Kaspersson fortsätter
som ledare för projektet. Konsulterna jobbar ensamma på projektet men kommunicerar
med Stalemate genom möten. En ny deadline förhandlas fram med kunden vilket ger
konsulterna c:a ett halvt år att slutföra arbetet. När deras kontrakt med Stalemate går ut
har inte programmet färdigställts, men konsulterna anser att det borde kunna slutföras på
en månad. Konsulten ifrån Quality Data skriver även om specifikationen innan projektet
lämnas över.
Konsulterna erbjöds att förlänga kontraktet, men avböjde, vilket är något ovanligt. Det
konstateras i efterhand att det fortfarande fanns stora luckor i programkoden.
Medarbetare vi talat med tillskriver StorData ABs misslyckande främst två faktorer. Dels
hade Stalemate inte riktigt koll på om konsulternas design höll eller inte, dels var
konsulterna något rädda för att fråga Stalemate om råd och ansåg att de skulle klara sig
själva. I och för sig förklarade Stalemate initialt att de gärna svarade på frågor, men sedan
hade Stalemates anställda väldigt lite tid över för konsulterna, vilket kan ha verkat
avskräckande. Stalemate borde ha engagerat sig mer i konsulternas jobb anser
medarbetare. Dessa har påpekat att konsulter förväntas vara självgående och att de kan
uppfattas som otillräckliga om de ställer frågor. Detta ideal har sannolikt påverkat
konsulternas agerande.
Företrädare för StorData ger en något annorlunda bild av förloppet. De tyckte
specifikationen var dålig och att det inte fanns någon på Stalemate som kunde klargöra
den. De var kritiska mot Stalemates programmeringsrutiner och tyckte att de fick för lite
hjälp eftersom alla var så stressade. Den högre ledningen i Stalemate ansågs också väldigt
avlägsen. Att programmet sedan inte kan slutföras i nästa fas tillskriver de det mycket
hastiga överlämnandet som gör att Stalemates programmerare inte förstår den använda
designen. Dock hävdar anställda på Stalemate att konsulternas databasdesign verkligen
var felaktig. I efterföljande korrespondens vi tagit del av uttrycker Stalemateanställda
missnöje med StorDatas arbete, medan dessa konsulter försvara sig med att Stalemate har
problem med driva projekt. Detta anger de som främsta skäl till att de inte ville förlänga
kontraktet (internt dokument 11).

4.3 Stalemate arbetar själva med projektet
För att klara den deadline som nu gäller sätts en mindre grupp Stalemateanställda på
projektet. Konsulterna utser sina efterträdare i samarbete med projektledaren Kaspersson.
Arbetsfördelningen görs av konsulterna, som bl.a. utser en i gruppen till ansvarig för
koordinationen i Skåne. Arbetet initieras med ett planeringsmöte lett av Kaspersson, som
håller fortsatt kommunikation främst med telefon och e-post. Denna ledning uppfattades
som bristfälligt av några i gruppen. Gruppen arbetar med de delar som konsulterna ansåg
saknades, men lyckas inte få färdigt projektet. Det visar sig att mycket mer än vad som
förutspåtts saknas och att programmet inte har de egenskaper som kunden anser mest
centrala. Trots att gruppen arbetar några månader mer än beräknat på projektet uppnås
inget tillfredsställande slutresultat. Det anses att kommunikationen var bristfällig under
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den här tiden och Kasperssons projektledarroll uppfattades som oklar då han befann sig
på en annan ort, samt var svår att få tag på.
Projektarbetarna uttrycker viss besvikelse över att det arbete som under den här perioden
uppfattades som så viktigt inte ledde till någonting och att alltihop fick skrotas.

4.4 Ny projektledare när skånekontoret helt tar över
Projektet lades nu på is en kort tid och kundens förtroende för Stalemate är nu mycket
lågt. En ny projektledare, Jespersson, tillsätts och tillsammans med beställarens
kontaktperson på Stalemate bygger han upp förtroendet genom upprepad kommunikation
med kunden. Stämningen på Stalemate ändras ifrån att ha dominerats av en mindre rädsla
för kunden till en positiv anda där man på nytt öppet kan diskutera KNUT.
I samma veva uppdagas en konflikt mellan grundaren av Stalemate, Jonasson, och den
nuvarande ledningen. Jonasson har haft posten som utvecklingsansvarig en längre tid och
har på så sätt bl.a. varit ytterst ansvarig för utvecklandet av KNUT. Jonasson har ingen
programmeringserfarenhet. Konflikten leder till att Jonasson självmant slutar på
Stalemate. Vissa anser att Jonasson tvingas sluta bland annat p.g.a. utvecklingen av
KNUT. Han ansågs bara vilja höra goda nyheter.
Därmed inleds den förmodligen sista rundan med KNUT-projektet. En ny projektgrupp
utses, främst bestående av en kärna på två programmerare. Värt att notera är att hela
projektgruppen och projektledaren nu är Stalemateanställda stationerade i Skåne,
tillfälliga experter undantagna. Inga konsulter är överhuvudtaget inblandade.
Programmerarna har stor vana ifrån andra Stalemateprojekt och därmed dokumenterad
erfarenhet ifrån liknande programmering. En av dem anses även vara en av de bästa och
mest produktiva programmerarna på Stalemate. Även om de uttryckt önskemål om
liknande arbetsuppgifter, så sattes de på uppdraget med främsta motivet att de var lediga
resurser. De två programmerarna som utgör kärnan sitter i samma rum, vilket upplevs
mycket positivt eftersom det underlättar kommunikationen dem emellan.
Innan arbetet börjar på nytt gör produktchefen Hedberg och programmeringsteamet på
företaget om specifikationen under överinseende av Jespersson; de prioriterar all
funktionalitet, reder ut alla oklarheter i samarbete med kunden, identifierar och numrerar
den nödvändiga funktionaliteten. Det anses att den gamla specifikationen var mycket
otydlig och otillfredsställande. Specifikationen så som den såg ut efter att konsulten ifrån
Quality Data skrivit om den ansågs inte ha utgjort någon förbättring. Någon enstaka
medarbetare anser att Viks ursprungliga specifikation var tydlig på vilka funktionaliteter
som skulle var med, även om den uppfattades som generell. Några anger den bristfälliga
specifikationen som den troligen viktigaste anledningen att projektet havererade i senaste
omgången. Jespersson anser att det är centralt att hårt kritisera en första specifikation
innan projektet startas. Detta hade inte gjorts tidigare. En annan brist är att man inte gjort
något designdokument, som skulle specificera funktionaliteten närmare. Dock
producerade StorDatakonsulterna, i samarbete med kunden och beställarens
kontaktperson, flera diagram som närmare beskrev KNUT-processen. En ytterligare brist
som Jespersson nämner är att Hedberg producerade för lite skriven information under
sina möten med kunden, information som kunde ha hjälpt programmerarna att lösa olika
problem. Medarbetare påpekar att projektets olika turer och skiftande personal innebar att
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gruppernas sammansättning hela tiden ändrades, att programkod fick skrivas om och att
nästa grupps arbete försvårades.
Programmerarna som arbetar i sista rundan får chansen att designa om hela programmet
ifrån grunden, vilket uppfattas som mycket engagerande. Till en början verkar det finnas
gott om tid, men efterhand blir det mer och mer stressigt. Bl.a. tillkom många ändringar
som gjorde originaldesignen mindre lämplig, vilket resulterade i att fungerande kod fick
slängas. Hedberg är här en central aktör eftersom det är han som sköter kontakterna med
kunden och presenterar ändringar för programmeringsteamet. Störningarna upplevs som
betydande. Ändå uppfattas projektledaren Jespersson som att han var bra på att styra bort
ändringsförslag och störningar, samt att strukturera arbetet. Hans förmåga att koordinera
arbetet och att se till att alla rör sig åt samma håll uppskattas. Genom att befinna sig på
skånekontoret kunde han lättare identifiera överbelastade arbetare och söka ändra
situationen. Det uppfattades som om ändringar ofta föreslogs ifrån folk som inte kunde så
mycket om programmering och därför trodde att det rörde sig om små struntsaker, medan
det i själva verket kunde handla om veckor för att genomföra dem. Det ansågs även att
för lite dokumentation presterades som specificerade nya överenskommelser, vilket
skapade osäkerhet. Projektledaren uppfattades inte vara helt insatt i de tekniska
detaljerna, kanske p.g.a. tidsbrist. Jespersson medger att han inte från början satte sig in i
idén med programmet, vilket han anser var ett misstag och försvårade prioritering av
funktioner. Han uppfattas inte som auktoritär av de medarbetare vi pratat med, men de
saknar inte detta element. Snarare efterlyses en åsiktssamlare så att medarbetarnas åsikter
kan kondenseras och föras uppåt i organisationen. Jespersson verkar inte riktigt ha haft
tid till detta.
Som mest arbetar sju av Stalemates anställda på projektet. Jespersson har i början möten
varje vecka med projektgruppen. Kunden besöker Stalemate ungefär en gång per månad
då man håller strukturerade möten. Efterhand minskar dock frekvensen på projektmötena
med de anställda, vilket av Jespersson motiveras med att gruppen krympte. Dessa möten
bedömdes i vilket fall vara väl ostrukturerade. Nödvändig information fanns inte
tillgänglig förrän på mötet och ingen riktig diskussion hanns därför med. De problem som
togs upp på mötena delegerades oftast ut till enskilda personer istället för att diskuteras i
grupp. Detta uppfattades som en stor brist. Överhuvudtaget uppfattar medarbetare på
Stalemate att det är en fördel att lösa problem i grupp, men att företaget inte är så bra på
detta.
Flitig kommunikation sker, under denna fas, via e-post samt per telefon och
projektmedlemmarna träffas informellt dagligen, då de arbetar på samma kontor och
våning. Gruppmedlemmarna är även vana vid att arbeta tillsammans, men projektledaren
Jespersson är dock relativt nyanställd då han anställdes på Stalemate ungefär samtidigt
som StorDatakonsulterna slutförde sitt arbete på KNUT-projektet.
Projektets tidsram sätts först optimistiskt till en månad, men efter gruppmedlemmarnas
protester utarbetas en ny deadline. I samarbete med alla som arbetar på projektet sätts en
första tidsram på tre månader. Efterhand som arbetet fortlöper och nya problem uppdagas
skjuts deadlinen framåt och tidsramen utökas med två månader. Detta trots att Jespersson
uppger sig begränsa och säga nej till de utökade funktioner som beställarens
kontaktperson framlägger tillsammans med kunden. Jespersson säger också att han fick
övertala projektmedlemmarna att hålla sig till minimal funktionalitet; han anser att de
gärna ville producera en så komplett och funktionell produkt som möjligt. Svårigheten
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för honom att kontrollera arbetet och avgöra hur mycket programmering som behövs på
varje modul är ett påtagligt problem då han saknar programmeringserfarenhet. Jespersson
uppger också att det kan vara svårt att säga nej då tekniskt kunniga programmerare
argumenterar för att lägga till funktioner.
En ytterligare skillnad är att i denna sista runda så drivs projektet sammanknutet med
utvecklingen av ett par andra program, med vilka KNUT ska kunna interagera.
I skiftet april – maj 2001 så finns nu i princip ett färdigt program. Programmet ska testas i
drift under under sommaren. Möjligheten till interaktion med övriga Stalemateprogram är
inte färdigställd. Viss funktionalitet saknas.
Medarbetare vi pratat med uppvisar en blandad attityd till programmet. Någon uppger att
det är en bra produkt och att de är fullständigt nöjda med den som den ser ut nu, medan
andra hyser betänkligheter gentemot det utförda arbetet. Den stora tilltro till programmet
som projektledaren uppvisar återfinns inte riktigt hos alla medarbetarna, då den tidspress
de arbetat under anses ha gjort att vissa lösningar stressats fram. Någon anger att det inte
var roligt att arbeta på projektet p.g.a. stressen. Andra medarbetare verkar inte alls ha
lidigt av detta. Programmerarna anser i alla fall att tiden varit tillräcklig för att
åstadkomma en fungerande produkt. De anser även att de lyckats bättre än t.ex. StorData
AB p.g.a. sin större kompetens. Vanan vid att arbeta med Stalemates produkter och
moduler ska här inte underskattas. Denna satsning var mer seriös än tidigare. Det var
enligt medarbetare ett klart mål att avsluta projektet den här gången.

4.5 Projektförloppet

Före mars 1999

Vik skriver
specifikationen.

Stockholm IT arbetar med KNUT.

Juli 1999Mars 1999

Litet, ej fungerade
resultat.

Augusti 1999 December 1999

Vik arbetar med KNUT.
Otillräckligt
resultat.

Jan/feb 2000 Juli 2000

StorData AB arbetar med KNUT.
Ofärdigt resultat.

Augusti 2000 Oktober 2000

Stalemate arbetar med KNUT.
Dysfunktionellt
resultat.

December 2000 Maj 2001

Stalemate gör om KNUT.
Fungerande
resultat.Specifikationen

skrivs om.

Figur 4:1 KNUT:s händelseförlopp med ungefärliga tidsangivelser.
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4.6 Index över namngivna personer i fallbeskrivningen
• Hedberg: Chef för KNUT-produkten som hade mycket kundkontakt.
• Jespersson: Andra projektledaren.
• Jonasson: Grundare av Stalemate som tvangs sluta.
• Kaspersson: Första projektledaren.
• Vik: Skrev första specifikation och försökte även slutföra KNUT-projektet själv.
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5 Analys enligt den anglosaxiska skolan
Projektet kan angripas med den anglosaxiska skolans lära då de upprepade
misslyckandena är förknippade med problem som kan hänföras till planering, kontroll
och rutiner.

5.1 Varför misslyckades projektet den första gången?
Den initiala punkten för projektet är när Vik skriver specifikationen. Det har förstås skett
någon form av planering på högre ort innan detta händer, men om det vet vi inte mycket.
Någon har i alla fall förordnat att Vik mer eller mindre ensam ska skriva specifikationen,
vilket i efterhand kritiserats. Framförallt Jespersson saknade kritik av specifikationen på
ett tidigt stadium.
Det här kan ses som ett avvikande ifrån den rationella beslutsmodellen. I den ingår att
man ska ta fram alternativa vägar och välja den bästa. Specifikationen är ett av de
viktigaste dokumenten för det fortsatta arbetet och att den då inte noga utvärderas, inte
kritiseras, är en klar brist. Att den beröms för sin generalitet av enstaka medarbetare kan
betyda att just denna programmerare jobbade med ett avsnitt där de tekniska oklarheterna
inte var väsentliga hinder. Den anglosaxiska synen är att planeringsdokument ska vara
tydliga och koncisa, inte generella eller skrivna med utrymme för tolkningar.
En ytterligare miss på detta tidiga stadium är att vissa viktiga intressenter negligerades.
När Jespersson senare arbetar om specifikationen görs detta i samarbete med
produktchefen samt programmerarna som senare implementerar programmet.
Motsvarande verkar inte ha skett när den första versionen skrevs. Visserligen hyrs
konsulter in i efterhand, vilket gör att de inte kan rådgöra om specifikationen, men att
ingen med gedigen programmeringserfarenhet har fått rådgöra vid skrivandet är att
ignorera den intressent som främst berörs av skriften. Därmed inte sagt att det är en
programmerares roll att skriva specifikationen; dessa bör enbart rådfrågas.
När Stockholm IT valdes till första konsultfirma väljs en indisk firma bort p.g.a.
svårigheten med kommunikation. Detta var förmodligen ett riktigt beslut, men bara för att
man har kontor i samma stad får man inte automatiskt kontroll över arbetet. Stalemate
uppmärksammar detta när de begär att en konsult ska placeras på deras kontor. En
förmodad brist innan detta är oklarheten i informationen som utväxlas.
Kommunikationen via e-post visar på att konsulterna inte får vissa för dem viktiga
komponenter i tid, medan Stalemate önskar bättre insyn. Det hade varit en fördel med
mer strukturerat utbyte av information, t.ex. skulle Stockholm IT tydligtgjort vad de
behövde, Stalemate skulle ha planerat hur detta krav skulle tillgodosetts och utfäst ett
datum när det skulle vara levererat. De störningar som finns i en kommunikationskanal
skall på detta sätt minimeras genom att så tydligt som möjligt koda budskapet.
Eftersträvas utfästelser ifrån motparten, så uppmuntras på så vis även feedback. Om de
krav man gör inte kan tillgodoses, antas det att motparten kommenterar detta.
Vilka missar Stockholm IT gjorde i sin process är inte helt lätt att uttala sig om; de har
inte kommenterat fallet till oss. De underskattade komplexiteten på projektet, vilket kan
bero på att de hade för liten, eller oklar, information ifrån Stalemate. Ansvaret ligger på
konsulterna att informera sig ordentligt, samtidigt som Stalemate har allt att vinna på en
korrekt bedömning.
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Mycket tyder på att Stockholm IT även sätter samman sitt projektteam felaktigt. Den
expertisroll som krävs för uppgiften verkar ha saknats. Ett grundläggande fel som
ytterligare visar på otillräcklig planering.
Stalemate blir väldigt förvånade när projektet inte färdigställs i tid. Detta tyder på
bristande riskmedvetenhet. Det är inte ovanligt att mjukvaruprojekt drar ut på tiden och
Stalemate borde åtminstone ha kalkylerat med risken, så att de skulle haft en bra plan att
ta till när så sker. Nu blir istället kunden lidande och Stalemates anseende skadat. Det är
naturligtvis rätt att kräva att den ursprungliga planen följs, men det skadar inte att
prioritera i vilken ordning funktioner ska färdigställas. På så vis funnes åtminstone det
viktigaste färdigställt om tidsplanen spräcks. Det verkar som Stalemate relativt sent inser
detta.
När så Vik tar på sig att färdigställa arbetet begås liknande misstag. Det är han själv som
sätter sig i projektet i denna roll, men detta beslut borde fattas av en högre chef som
utvärderat Viks kunskaper och därmed kunnat veta om han varit lämplig.
Projektgruppens sammansättning är avgörande för projektet, vilket denna gång leder till
ett misslyckande. Att sedan ingen kontrollerade hans eventuella framsteg förvärrar
skadan. Utvärderingar behövs löpande för att kunna styra arbetet enligt planen. Frågan är
om en ordentlig plan med konkreta milstolpar överhuvudtaget fanns under den här
perioden.

5.2 Vad gick fel då StorData AB hyrdes in?
StorDatakonsulterna placeras nära skånekontoret, vilket borde ha gett bättre kontroll än
tidigare. Projektledare och produktchef återfinns i Stockholm, men en anställd i Skåne är
kontaktperson. Underligt nog verkar problemen med kommunikation ännu större den här
gången. Det verkar ha funnits en tro på att eftersom de sitter i samma hus som Stalemate,
så löser sig kontrollen automatiskt, vilket är felaktigt. Kontaktpersonen i Skåne har andra
viktiga projekt att tänka på och det verkar inte finnas en miljö där konsulterna spontant
kan diskutera problem med anställda. Strukturerade möten där rak kommunikation kunde
utbytas saknades. Anställda på Stalemate sitter givetvis inne med mycket information
som borde ha delgetts StorDatakonsulterna för att underlätta deras arbete.
Vidare saknades en planerad överlämning av konsulternas arbete till nästa grupp. Ännu
en gång verkar Stalemate tro att projektet ska bli klart innan konsulternas kontrakt går ut,
eller att de ska förlänga kontraktet om så inte sker. Riskanalys borde ha utförts, tidsnöd
identifierats som troligt och besvärligt problem, med en plan för att hantera detta
scenario. En rimlig åtgärd skulle ha varit att någon ifrån Stalemate hade jobbat
tillsammans med konsulterna sista tiden, för att ordentligt komma in i deras arbete, någon
som sedan kunde ha lett efterföljande fas.
Konsulternas kompetens ifrågasattes även den här gången. Stalemate borde ha lärt sig att
det är ett komplicerat projekt och varit noga med att kontrollera den design som gjordes.
Den kritik som framkom ignorerades. Konkreta milstolpar som kontrollerats och
utvärderats fanns inte, för hur skulle Stalemate då i efterhand ha kunnat bli förvånade
över den bristande funktionalitet som fanns.
Angående gruppsammansättning så anlitades de två konsulterna just för att en av dem
hade erfarenhet av Stalemates komponenter. Den formella kompetensen hade man
således väl tagit hänsyn till. Att åtminstone en av dem verkar mycket kommunikativ
hjälpte inte när rätt forum saknades för att informera omgivningen om arbetet. Eventuella
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lösa diskussioner mellan olika intressenter är inte tillräckligt; strukturerade möten där
information om milstolpar, problem och framsteg bokförs är centralt enligt den
anglosaxiska skolan.

5.3 Vad gick fel då Stalemate först tog över projektet?
Misslyckandet under denna fas kan delvis tillskrivas misstag i föregående fas; dåligt
planerat och utfört överlämnande, samt saknad kontroll. Ändringarna som gjordes i
specifikationen under tidigare fas var försämringar. Gruppsammansättning görs hastigt
och med få alternativ, men rationellt.
Ett stort problem är nu att Kaspersson som projektledare befinner sig så avlägset; en god
projektledare ska vara tillgänglig enligt den anglosaxiska skolan. God planering i det här
stadiet hade nog inte kunnat rädda projektet, men noggrann utvärdering av den
tillgängliga programkoden så tidigt som möjligt hade kunnat avslöja problemen. Det är
inte omöjligt att programmerarna tidigt insåg att det var svårt att bygga färdigt produkten,
men att Kaspersson missade denna information då han inte var på plats och kunde
uppfatta den informella kommunikationen.

5.4 Varför lyckades projektet under sista fasen?
Stalemate verkar nu ha lärt sig av sina misstag. En projektledare, Jespersson, utses i
Skåne, där projektet nu även genomförs i sin helhet. Gruppsammansättningen verkar
genomtänkt med en kärna av dels en expert och dels en programmerare, som med
entusiasm är delaktig i designen av en ny modul. Mer resurser satsas på projektet.
Specifikationen görs om och den här gången är alla väsentliga intressenter inblandade.
Den blir tydligare med exakt specificerad funktionalitet som lätt kan kontrolleras.
Planeringen blir nu stabilare.
Grundaren Jonassons roll i tidigare händelseförlopp ska inte överdrivas, men det har
funnits en ”sticka huvudet i sanden” mentalitet hos Stalemate, som kan ha påverkats av
Jonassons ledarstil. Svagheter ska identifieras, inte ignoreras. Att det nu går bättre med
KNUT-projektet kan ha att göra med att Jespersson, som ny på Stalemate, har en ledarstil
som är oberoende av den lära Jonasson har stått för. Jespersson verkar ha bra kontroll på
förloppet och obehagliga överraskningar har inte framträtt som tidigare. Han verkar ha
prioriterat de rent administrativa funktionerna, planering, istället för att sätta sig in i
detaljer. Under tidsbrist är detta en helt korrekt prioritering enligt den anglosaxiska
skolan.
Motivationen är trots tidigare motgångar bra under detta genomförande. En god plan
sätter rätt man på rätt plats, ger honom rätt utrustning och tillräcklig tid för sitt arbete.
Där det visar sig brista är i den tid som planerats. Visserligen uppges Jespersson vara god
på att styra bort störningar och hålla projektet till planen, men ändå uppger medarbetare
att deras ifrån början mycket lämpliga design degraderades av att substantiella ändringar
tillkom under arbetets gång. Det här är inte korrekt sätt att arbeta. Mycket krut ska läggas
under planeringsfasen så att problemet är ordentligt undersökt innan designen fastställs.
Problem verkar finnas i kommunikation med kunden. Kontaktpersonen med kunden,
Hedberg, verkar inte vara bra på att framställa precis information om kundens önskemål
och det verkar inte ha gjorts något försök att fastställa designen av programmet innan
genomförandefasen. Det som hade förbättrat situationen är ett designdokument som
kunden skulle ha fått kommentera innan genomförandefasen. Efter att man kommit
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överens om ett sådant dokument skulle det ha gällt för resten av arbetet, vilket hade
hindrat införandet av ändrade riktlinjer för designen.
Mötena fungerade inte heller nu optimalt. Dock verkar de ha varit strukturerade, ämnade
åt distribution av information och ansvar för lösande av problem har distribuerats.
Kritiken som framförts kunde ha undvikits om uppföljningen av problemlösningen
redovisats formellt och till alla intresserade parter på ett tydligt vis. Då hade nog
medarbetarna upplevt att problemen verkligen löstes.
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6 Analys av KNUT-projektet enligt den nordiska skolan
Också enligt den nordiska skolan är projektledaren den som är ytterst ansvarig för att
projektet slutförs. Det kan redan här konstateras att detta misslyckades flera gånger under
KNUT-projektet. Här kommer en vidare analys att göras för att förklara varför
medarbetarnas agerande och de arbetssätt som användes försvårade för genomförandet av
projektet.

6.1 Varför misslyckades projektet den första gången?
Den nordiska skolan menar att det inte går att planera sig ur den osäkerhet som råder i ett
projekt. Det anses också att det finns en stor risk att den som genomför undersökningar
och planerar inför projektstarten riskerar att missuppfatta den verklighet som ligger till
grund för personens bedömningar. Ett typexempel på detta är den specifikation som
skrevs av Vik under projektets inledning. Sannolikt underskattade eller förstod denne inte
projektets verkliga problem. Detta kan te sig naturligt mot bakgrund av att det är osäkert
om det överhuvudtaget går att göra hundraprocentigt säkra bedömningar av omvärlden.
Effekterna av Viks specifikationer förvärrades sannolikt då Stalemate vägrade att
omformulera kontraktet med Stockholm IT under projektets första runda. Som det visats i
fallet bad Stockholm IT relativt tidigt om att få revidera kontraktet och ändra på
specifikationen, eftersom de såg att projektet skulle vara svårgenomförbart enligt den
ursprungliga tidsplanen. Enligt detta synsätt höll Stalemate alltför styvnackat fast vid att
det var den ursprungliga projektplanen som skulle hållas. Visserligen har Stalemate
juridisk rätt att kräva att konsulten fullgör sina antaganden, men sannolikt innebar
Stalemates brist på flexibilitet att möjligheterna för Stockholm IT att skapa ett resultat
under projektets första fas blev närmast minimala. Stalemates svar på Stockholm IT:s
tillkortakommanden var snarast att byta ton i projektet och försöka styra ännu hårdare
enligt den förutbestämda projekspecifikationen. Med projektet i backspegeln kan det
konstateras att det sannolikt var ett misstag.

6.2 Vad gick fel då StorData AB hyrdes in?
Sannolikt påverkades projektet negativt av att StorData inte fick ta plats på Stalemates
kontor. De kom således inte att arbeta med Stalemate, enbart åt. Den kunskap som fanns
hos de olika medarbetarna kunde sannolikt inte heller spridas eftersom Stalemate och
StorData arbetade åtskilda. Den kunskapsspridning och det lärande som anses centralt
kom således på undantag under denna projektfas. Avsaknaden av kommunikation mellan
medarbetare, projektledare, och konsulter försvårade kunskapsöverföring och
omöjliggjorde den sense-making som annars kunde varit det kitt som höll samman
projektprocessen. Detta märktes med all tydlighet under tiden med konsulterna från
StorData, men också under den inledande projekfasen.
Arbetet underlättades sannolikt inte heller av att projektets naturliga osäkerhet
accentuerades av att ha en projektledare i Stockholm samtidigt som programmeringen
skedde i Skåne.
Här finns det också anledning att kommentera kommunikationen under projektet. Under
projektets första faser innebar uppdelningen av projektledning i Stockholm och
medarbetare i Skåne att ingen egentlig dialog skedde för att konstruera en gemensam
verklighet. Det går helt enkelt inte att föra en levande informell dialog med ett så splittrat
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upplägg. Detta kan förklaras av projektledarens avstånd. Ledningen på avstånd innebar
sannolikt också att projektledaren inte hade någon möjlighet att avläsa gruppens humör,
problem och åsikter om projektet.
Det är inte ambitionen att här lägga ansvar på enskilda medarbetare i projektet. Det finns
dock anledning att ta upp frågan om det är konsulten eller beställaren, d.v.s. Stalemates,
ansvar att konsulten gör vad Stalemate förväntar sig av dem. På samma sätt som det
enligt detta synsätt kan vara motiverat att revidera projektplaner, eftersom utföraren ofta
missuppfattar eller inte har möjlighet att se beställarens hela situation och problem, är det
sannolikt att StorData, när det blev kontrakterat, inte fullständigt kunde se Stalemates
behov. Det finns inte heller någon garanti att StorData uppfattat Stalemates problem på
ett riktigt sätt, eller för den delen på samma sätt som Stalemate. Bristen på
kommunikation innebar sannolikt att chansen att konsulten skulle lyckas minskade ännu
mer. Den slutsats som kan dras av detta är att konsultens ansvar är beställarens problem.
Om konsultens arbete inte ger resultat är det framförallt beställaren som får problem; det
är ju de som ska skapa en produkt. Denna diskussion är även tillämplig på problemen
som uppstod mellan Stockholm IT och Stalemate.

6.3 Vad gick fel då Stalemate först tog över projektet?
Då Stalemate själva tog över projektet inleddes i någon mån projektets sista fas.
Sannolikt minskade kommunikationsproblemen något genom att alla medarbetare,
förutom projektledaren, nu befann sig på samma kontor. Det visade sig dock att det
resultat som projektgruppen presenterade nu saknade betydande egenskaper som av
kunden ansågs centrala. Sannolikt skedde detta eftersom projektledningen inte haft
kundens situation i fokus för arbetet. Genom att projektledaren fortfarande befinner sig
på annan ort försvåras möjligheterna för medarbetarna att avläsa kundens behov. Det
fanns inte heller några klara mål att arbeta mot under denna fas.

6.4 Varför lyckades projektet under sista fasen?
Under projektets sista fas flyttades också projektledningen till Skåne. Nu görs en mer
genomgripande översyn av projektspecifikationen. Alldeles för sent kan tyckas, eftersom
det tagit nästan två år innan en förståelse för nödvändigheten att situationsanpassa
uppdraget innefann sig. Sannolikt läggs grunden för att Stalemate nu lyckas genomföra
projektet av att de accepterar att anpassa specifikationen.
Enligt medarbetare som intervjuats uppfattades det som om Jespersson, som ledde
projektet under dess sista lyckade fas, på ett helt annat sätt än de som företrätt honom
lyckades motivera medarbetarna genom att kommunicera mål till projektmedarbetarna.
Sannolikt hade medarbetarna tidigare under projektet inte haft någon klar vision att
fokusera på. Den osäkerhet som omgärdat projektet ledde troligen till att det inte fanns
några stabila punkter som kunde hålla samman projektet. Det förefaller också som det
under projektets sista fas skapats en stämning av att det var absolut nödvändigt att
slutföra det. Det hade dragit ut på tiden, Stalemates relation med kunden var spända och
det innebar att tempot kunde höjas; medarbetarna tvingades leva med att det var stressigt,
vilket kan ha fungerat motiverande för de som arbetade i projektet.
En avgörande skillnad under projektets sista fas var Jesperssons uppfattade förmåga att
kunna se hur medarbetarna upplevde sin arbetssituation på plats. Det har påtalats som en
klar skillnad gentemot tidigare faser då projektet letts på distans.
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Att hela projektorganisationen fanns i Skåne innebar sannolikt att kommunikationen
underlättades betydligt. Genom att sätta projektets två huvudprogrammerare i samma rum
underlättas kommunikationen dem emellan, samtidigt som de kan lösa problem
tillsammans. Denna gruppsammansättning kan förmodas ha lett till en mer produktiv
gruppdynamik, vilket sannolikt varit bidragande till att projektet slutfördes under denna
fas.
Då det gäller de problem som fanns under denna tid betonas framförallt Stalemates brist
på förmåga att lösa problem i grupp. I kommande projektarbete kan företaget sannolikt
bli bättre på att lösa de problem som uppkommer genom att få medarbetare att samarbeta.
Det krävs sannolikt att tendensen som låter medarbetare sitta i samma rum stärks.
Förmodligen underlättas det organisatoriska lärandet av att låta medarbetarna sprida
kunskap och idéer mellan varandra. Särskilt tydligt blir det mot bakgrund av att en av
anledningarna till att problemet var svårgenomförbart var dess komplexitet.
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7 Analysdiskussion
För att tillåta oss att dra så intressanta slutsatser som möjligt om både fallet och de
använda teorierna, delar vi detta kapitel i två skilda delar. Praktiska funderingar handlar
om hur teorierna skulle kunna tillämpas på fallet, medan teoretiska funderingar väger in
alla tidigare diskussioner och utvärderar de två teorierna. Resonemang som förs i den
första delen utnyttjas i den efterföljande.

7.1 Praktiska funderingar
I följande avsnitt väger vi de två teoriströmmarna mot varandra, med avsikt att finna
vilka förklaringar som är de mest givande och vilket angreppssätt som i varje enskilt
problem är mest behjälpligt för fallet.

7.1.1 Specifikationen
De två skolorna ser olika på hur man ska arbeta med sådana här planeringsdokument och
pekar på olika problem. I vårt fall ger skapandet av specifikationen stöd åt Sahlin-
Andersson och den anglosaxiska skolans tankar om vikten av en grundlig utredningsfas
där man utvärderar olika alternativ och hör alla intressenter (se avsnitt 5.1). Samtidigt kan
man ifrågasätta den nordiska skolans idé om att planeringsfasen inte är så central, ty det
fortsatta projektförloppet visar att projektet i stor mån präglades av att
projektmedarbetarna saknade en klar specifikation (se avsnitt 4.2 och 4.4). Vår slutsats är
att i den här typen av projekt krävs det tydliga och precisa planeringsdokument.
Någon kan vilja hävda att specifikationen inte kunde ha konstruerats bättre än vad som
förelegat och att de två och ett halvt år som gått helt enkelt är den period som krävts för
att företaget skulle lära sig tillräckligt om projektet; en lyckad process enligt den nordiska
skolan. En sådan utsaga skulle tyda på liten förståelse för fallet, bristfällig kunskap om
eller en mycket nedlåtande syn på det nordiska perspektivet. Hade företaget ifrågasatt
specifikationens riktighet tidigare och/eller regelbundet, hade vi kunna tala om ett
medvetet lärande. Vidare förespråkar den nordiska skolan kunskapsöverföring och
dokumentation av enskillda medarbetare. I det studerade fallet kom och gick personal
utan att lärdomar överfördes. Den person som var involverad i alla faser, Hedberg, var
inte en programmerare som brottades med tekniska problem, utan hade ett
kundperspektiv. Kunskapsöverföringen till de som utförde projektet var lika bristfällig
som deras möjligheter till lärande. När de lyckas är det inte för att de har haft lång tid på
sig att utforska projektet eller fått upprepat förtroende efter tidigare misslyckande.
Snarare börjar man på helt ny kula, använder ny projektledare samt projektarbetare med
liten erfarenhet av projektet, arbetar mer strukturerat, följer den rationella
beslutsmodellen och framställer på detta vis en bättre specifikation.

7.1.2 Samarbetet med Stockholm IT och StorData AB
De båda skolorna är överens om att kommunikationen var en viktig punkt som brast i
samarbetet med konsulterna (se avsnitt 5.2 och 6.2). Den anglosaxiska synen är att
kommunikation ska användas för att sprida information och kontrollera motpartens
arbete. Utöver detta saknades strukturerade möten där den viktigaste information kunde
uttryckas på ett tydligt sätt. Speciellt hade Stalemate haft stor nytta av att bättre följa upp
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konsulternas prestationer. Den nordiska skolan har å andra sidan också rätt när den
betonar att kommunikationen skulle ha använts för en dialog där kunskap skulle ha spritts
och skapats.
En ytterligare viktig kritik som den nordiska skolan framför är att Stalemate på ett
närmast destruktivt sätt håller fast vid den ursprungliga specifikationen under samarbetet
med Stockholm IT. Vi anser att, även om det krävs noggrann planering och mycket
arbete när specifikationen tas fram, så måste projektledningen ha modet att ändra den när
verkligheten divergerar ifrån planen.
I fallet med StorData är det överlämnandet som förefaller fungera allra sämst. Genom att
inte sätta sig in i projektet när konsulterna är kvar på plats minskar chansen att fullfärdiga
produkten, även om det kanske var så att konsulterna hade producerat ett undermåligt
arbete, som i vilket fall hade lett till ett misslyckande. Denna process hade sannolikt
förbättrats om kontroll och uppföljning hade skett mer kontinuerligt under tiden StorData
var kontrakterat.
Vi anser att samarbetet borde sträva mot det bästa av de två synsätten, nämligen
kunskapsspridning och täta informella kontakter enligt den nordiska skolan, samt, då så
krävs, välstrukturerade och planerade möten för att garantera fast uppföljning enligt den
anglosaxiska skolan. Vi är medvetna om att det här växlandet av ton i kommunikationen
parterna emellan kan vara problemfyllt, vilket vi återkommer till i avsnitt 7.2.2.

7.1.3 Projektledning på avstånd
En brist som sannolikt påverkat projektets framgång under fasen med StorData och
efterföljande fas, är att projektledningen befunnit sig i Stockholm när projektet utfördes i
Skåne. Det finns två aspekter även av denna problematik. Med anglosaxiskt perspektiv
framträder främst bristen på kontroll och projektledarens otillgänglighet, vilket ger
otydlig ledning. Nordiskt perspektiv belyser att dialog försvåras så att ingen gemensam
uppfattning om projektet kan skapas; ingen gemensam verklighet uppstår. Projektledaren
kan inte heller uppfatta stämningen i gruppen, vilket begränsar hans handlingsmöjligheter
och försvårar skapandet av en gemensam vision.
Således anser båda skolorna att projektledarens arbete gravt försvåras om hon inte är
delaktig i gruppens arbetsprocess (se avsnitt 5.3 och 6.3).

7.1.4 När projektet lyckas
Grunden för resultatet läggs av att en medvetenhet framträder om att specifikationen
måste göras om. Denna revidering av planeringen ligger i linje med den nordiska läran
(avsnitt 6.4), samtidigt som Jespersson följer den anglosaxiska teorin när denne gör en
väldigt tydlig specifikation (avsnitt 5.4). Vidare kan man antingen se det som att han har
kontroll (anglosaxiskt synsätt) eller förmågan att se och uppfatta medarbetarnas problem
(nordiskt synsätt), genom att han befinner sig på plats.
I den här fasen kan vi möjligen se att lärdomar har uppstått. Företaget gör en större
satsning på projektet nu, använder både dokumenterat duktig personal och mer resurser
samt samlar ihop projektet. Detta kan grunda sig dels i att de förstått att projektet är mer
komplicerat än de trott och dels i att de insett svårigheten med att driva projektet splittrat
mellan olika orter. Dock kan det även vara en slump som leder till de organisatoriska
förbättringarna.
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Enda påtagliga problemet i sista fasen är de ändringar som Hedberg presenterar. Det
förefaller nödvändigt att någon tar bort störningar, som det anglosaxiska synsättet visar
att Jespersson gjorde. Vi anser detta nödvändigt, delvis motiverat av projektets stora
komplexitet, dock måste det vägas mot behovet av anpassning till förändringar. Vi tror att
även en anhängare av den nordiska skolan inser att projektgruppen behöver avskärmas
ifrån visst informationsflöde för att effektivt utforska de centrala delarna av projektet.
Programmerare fasta mål att arbeta efter.
En högre motivation infinner sig i denna fas. Rätt man på rätt plats, eller helt enkelt en
förmåga att entusiasmera hos projektledaren, gör att programmerarna accepterar att
arbeta under högre tempo och hinner färdigt med produkten.

7.1.5 Konsultrelationer
Då ett företag arbetar med konsulter visar det här fallet att det krävs att egen personal
arbetar aktivt med konsulten. I det studerade fallet förefaller det ha rått en illusion som
sade att det räcker att befinna sig i samma byggnad som konsulten för att kommunicera
med denna. Mot bakgrund av det studerade fallet blir det uppenbart att så inte skedde. Vi
anser att det går att konstatera tre saker då det gäller hur företag ska handskas med
konsulter.
Se till att utveckla långa konsultrelationer. Genom att återkommande arbeta med samma
konsulter har de möjlighet att lära sig beställarens arbetsmetoder. På så sätt minskar
samtidigt risken för att konsulter och beställare, som skett i det här fallet, uppfattar den
andra partens sätt att arbeta som egendomligt.
Vår andra uppmaning är att det krävs att konsulter och beställare kommunicerar livligt
med varandra. Det går inte att tro att konsulterna är självgående. Med tanke på vad som
inträffade under det första försöket att genomföra projektet borde Stalemate lärt sig att
det inte stämmer att inga nyheter är goda nyheter.
Den tredje uppmaningen gäller vikten av att ta in konsulterna på det egna kontoret. Med
det menar vi inte bara in i samma byggnad utan också på samma våning och kanske i
samma arbetsrum. På så sätt kan två saker åstadkommas: Den sammanlagda
problemlösningsförmågan och det organisatoriska lärandet ökar, samtidigt som
kvalitetssäkring och uppföljning sker mer spontant eftersom beställaren, antingen hon vill
eller ej, tvingas se vad som produceras av konsulten. Om konsulten dessutom arbetar
direkt med någon från beställarföretaget kommer denna uppföljning att ske ännu lättare.
Vems ansvar är det då att konsulten gör det som de kommit överens om med beställaren?
Givetvis ligger det varje seriös konsults intresse att slutföra uppdrag de arbetar på. Men
mot bakgrund av den osäkerhet som omger projekt och de starka indikationer som tyder
på att det inte är säkert att konsult och beställare alla gånger talar samma språk, är det
snarast beställaren som bär ansvaret. I det här fallet innebär det givetvis inte att Stalemate
har något juridiskt ansvar för om konsulter inte levererar det de från början tänkt sig. Vi
vill således framhäva att det finns ett formellt ansvar, hos konsulten, och ett
defactoansvar, hos beställaren. Det måste ses som en del i projektledningen att arbeta
med och styra konsultrelationer mot målet, vilket är en tanke som kan sägas ligga
närmast den nordiska skolan.
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7.1.6 Praktiska rekommendationer
Som vi nämnde i teoriavsnittet anser vi att de två teoriperspektiven symboliserar olika
avvägningar mellan frihet och struktur. Vi förespråkar olika grader av struktur på olika
nivåer. På ett övergripande plan vill vi se en begränsad frihet, som avgränsar störningar
och drar upp genomarbetade och tydliga planer, för att inne i denna bubbla av struktur ge
utrymme för utforskande av projektets möjligheter (se figur 7:1). Här vill vi infoga två
viktiga påpekanden; dels är det nödvändigt att projektledaren uppfattar hur arbetet
fortskrider inne i denna struktur och dels måste det finnas kanaler som kopplar
projektarbetarna till väsentliga intressenter. Projektledaren ska se och utvärdera projektets
framfart och, om nödvändigt, omvärdera hela den planering som utgör strukturens
fundament. För att nå den klarsynthet, som krävs för att inse när han behöver ingripa,
krävs ett deltagande i arbetsprocessen, samtidigt som kundens situation hela tiden måste
stå i fokus. För att projektmedarbetarna ska kunna utforska projektets möjligheter krävs
kommunikation med kunden under både informella och formella omständigheter. För att
projektarbetet ska fortskrida tillfredställande måste projektledaren uppfatta stämningen i
projektet och bidra med motivation, främst genom att sätta rätt person på rätt plats, men
även planera in tillräcklig tid, samt bidra med verktyg. Vi anser att den beskrivna
strukturen skulle ha varit av stor nytta i det studerade fallet.

7.2 Teoretiska funderingar
De två studerade synsätten baseras på olika grunder; den anglosaxiska skolans top-down
perspektiv har sin ansats i ledningens verklighet, medan den nordiska skolan snarare
tillämpar bottom-up tänkande med ursprung i projektprocessens verklighetsskapande. Det
handlar om olika synsätt som är olika framgångsrika beroende på den aktuella
situationen. Vi kommer i följande avsnitt koncentrera oss på brister i teorierna. Båda
synsätten har visat sig mycket förtjänstfulla och har belyst en mängd företeelser i fallet.
Därför anser vi oss inte kunna lyfta fram en teori som överlägsen vad det gäller styrkor,
utan undersöker huruvida de uppvisar några allvarligare brister.

Informell
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struktur runt
projektet
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projektet

Kundens
organisation
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projektet
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Informell och formell
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Figur 7:1 Strukturen och kommunikationen runt projektet.
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7.2.1 Funna svagheter
Som vi finner i avsnitt 7.1.1 och 7.1.4, visar studien att det krävs en grundlig
utredningsfas där man tar hänsyn till olika intressenter, utreder olika alternativ och
bygger projektets struktur. Samtidigt behövs en beredskap för flexibilitet vad det gäller
målet.
Därmed visar det sig att båda skolorna har sina brister. Den anglosaxiska synen
förespråkar en formaliserad och grundlig utredningsfas, men erbjuder ingen mekanism
för att omvärdera denna plan om projektet som helhet divergerar åt ett oönskat håll. På så
vis erbjuder denna syn i och för sig verktyg för att utvärdera huruvida mål uppnås och
rekommendationer för att styra de som arbetar mot målet, men hur utvärderas själva
planen? Vad som skulle behövas är ett formaliserat sätt att koppla hela projektet tillbaka
till kunden för att utvärdera projektet som helhet, med målet att uppgradera de styrande
planerna (jmf Malm 1977:150-153, Wikström K. 2000:42). Detta strider mot en av de
grundläggande tankegångarna i anglosaxiska skolan, som är just vikten vid att hålla sig
till planen. Det sätt på vilket utvärdering av plan kan integreras i den anglosaxiska skolan
är att dels säga att planen är mycket viktig och ska följas, men att den med jämna
mellanrum ska utvärderas. Vi anser att det inte går att fullt ut inkorporera den nordiska
skolans verklighetsskapande i den anglosaxiska skolan, eftersom detta inte ligger i dess
natur.
Den nordiska skolan uppvisar däremot svagheter när det kommer till praktiska frågor:
Hur exakt ska man styra och planera projekt enligt detta synsätt? Skolans inriktning är
främst teoretisk och inte, som den anglosaxiska, inriktad mot hur projekt praktiskt ska
genomföras. Det finns tendenser till praktiskt tillämpbara anvisningar, där främst sense-
making framträder som alternativ till den rationella beslutsmodellen. Dock är det inte lätt
att veta hur en planeringsfas konkret ska se ut enligt detta synsätt. Företrädare för den
nordiska skolan uttalar sig överslätande om planering (Christensen/Kreiner 1998:32, 34,
Kreiner 1999:338, Lundin/Söderholm 1995:448). En snabb planering ska göras, men hur
kan då en tillräckligt detaljerad specifikation uppnås? Lösningen är kanske att de initiala
planerna enbart ska innehålla den information som är garanterat korrekt och att man
därifrån snabbt bygger ut kunskapen runt dessa planer. Visar sig även de initiala planerna
vara fel är det mycket lite som behöver ändras. Under alla omständigheter skulle dagens
projektledare ha glädje av praktiska och konkreta råd ifrån forskare tillhörande den
nordiska skolan. Dessa råd skulle gärna beskriva hur en ändamålsenlig planering skulle
göras.
Vi ser att i denna typ av komplexa projekt så krävs det en kontinuerlig informell dialog
där verkligheten utforskas och skapas, vilket leder till ökande kunskap. Samtidigt krävs
det en omgivande fast struktur, där möten hålls, måluppföljning utförs och protokoll
skrivs.
När skolorna diskuterar kommunikation har således båda rätt. Den anglosaxiska skolan
bidrar med mycket information om hur kommunikation kan formaliseras, vilket enligt
fallet verkar vara nödvändigt. Skolan nämner informell kommunikation som något som
ska tas med i beräkningen och planeras för, men erkänner inte den som essentiell för
arbetet, kunskapsbildandet och stämningen. Den brist vi finner är att den anglosaxiska
synen inte svarar på hur innovativ dialog ska föras i en strukturerad och hårt styrd
organisation. Här vill vi främst rekommendera den lösning som föreslås i avsnitt 7.1.6,
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nämligen att ge utrymme och stöd för informell dialog mellan medarbetare, projektledare,
kunder och konsulter.
Den nordiska synen uppvisar återigen en svaghet när det kommer till formalia; hur ska
kommunikationen formaliseras? Antagligen förutsätter skolan att formaliserad
kommunikation förekommer och att skolans synsätt ska användas för att skapa en
medvetenhet hos alla inblandade intressenter om vad kommunikationen egentligen är till
för: Kunskapsbildning och utforskande av projektets möjligheter.
Vi vill härmed hävda att respektive skolas brister till stor del täcks upp av dess motpart,
alltså att de snarare kompletterar än dominerar sin antagonist. Utveckling och förfining är
nödvändig innan det är möjligt att se någon av dem som ensam heltäckande teori för
projektledning.

7.2.2 Syntes?
Är det tillbörligt att syntetisera de två presenterade teoriskolorna? Det finns en inbyggd
konflikt mellan synsätten eftersom de fokuserar på olika saker. Samtidigt har
perspektiven något olika användningsområden. Den anglosaxiska skolan pratar om hur
man bör göra, medan den nordiska skolan är konstruerad runt frågan: Hur förstår vi ett
projekt? Denna inneboende konflikt har berörts i diskussionen om bottom-up och top-
down (se avsnitt 3.4.1). Den anglosaxiska skolans top-down perspektiv tenderar att
förenkla verkligheten, samtidigt som bottom-up perspektivet bättre återspeglar
verklighetens komplexitet och därmed är svårare att tillämpa.
Skolorna är av stort värde var för sig och en projektledare borde göra sig omaket att
behärska båda språken. Framförallt ger den nordiska skolan ännu ringa stöd för den som
vill veta hur ett projekt ska genomföras, hur processen ska styras och hur planering ska
hanteras, vilket den anglosaxiska läran bidrar med i överflöd. Snarare ger den nordiska
skolan en nykter syn på de planer som framställs (jfr Lynne-Thomas 2000:42). Problemet
som kvarstår är ändå hur projektprocessen ska modifieras enligt den nordiska skolan. Går
det att på något sätt sammanföra de tu till ett?
Den syntesmöjlighet vi ser består framförallt av följande påståenden. Vi anser att fallet
åskådliggör vikten av en plan, men av en annan orsak än den anglosaxiska skolan
förespråkar. Snarare krävs planen för att hantera den osäkerhet den nordiska skolan
påtalar. Vi ser den flexibla planen som medarbetarnas grund för en lärande process; den
input som den nordiska skolan antyder finnas, men inte uttryckligen talar om. En god och
genomarbetad plan behövs som startpunkt, men den ska fungera som ett känselspröt, en
grund för lärande.
Men, som Kreiner säger, finns det en konflikt mellan fördelarna med att låsa en
specifikation, vilket ger arbetsro, och låta den flyta, öppen för de ändringar som kan
uppstå då utforksandet av projektet fortskrider (Kreiner 1995:337). På denna konflikt så
ger skolorna idag olika svar. En omfattande utredningsfas som tillräckligt utreder
problemet stämmer överens med det anglosaxiska perspektivet, medan det nordiska
synsättet vill se öppenhet dominera projektprocessen. En syntes mellan de två kan bara
bli en kompromiss, en avvägning mellan frihet och struktur. Även om detta inte tilltalar
alla, så kan ett projekt bara utföras på ett visst sätt vid ett tillfälle. Den anglosaxiska
skolan kan vara mer lämpad som grund för en syntes p.g.a. sin stora historiska
kunskapsmassa.
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Säkert är att lärande är så viktigt som den nordiska skolan säger. Om ett projekt drabbas
av något missöde måste all möjlig lärdom dras av detta, så att projektets kurs kan ändras
på ett förtjänstfullt sätt. Kunskap måste inhämtas. En eventuell syntes måste bidra med en
kunskapande process och överföring av vetande medlemmarna emellan.
Vi kan alltså inte föreslå någon fullständig syntes. Vi har pekat på svagheterna och
motsättningarna; en komplett lösning lämnar vi till framtida forskning att fullborda. Det
behövs mer än ett enskillt fall för att med säkerhet kunna fastslå exakt form på en
framtida projektteori.
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8 Sammanfattning
Uppsatsen handlar om ett programmeringsprojekt i ett mjukvaruföretag. Under senare år
har projekt blivit en allt vanligare arbetsform i företag och organisationer. Det har
inneburit att allt mer teorier om projekt publiceras. Ursprunget för projektledningsteorin
är de kontrollmetoder som utvecklades för att leda projekt. Under senare år har en skola
som mer betonar den situationsanpassade projektledningen växt fram. Vi har i uppsatsen
valt att använda den senare projektledningsskolan.
För att fånga två strömningar i den moderna projektledningslitteraturen byggs i uppsatsen
en dubbel teoribas. Dels redogörs för den s.k. anglosaxiska skolan, som är
situationsanpassad, men har en starkare fokus på kontroll, tidsstyrning, samt vikten av att
hålla fast vid det som planerats. Dels utgörs teorin av den s.k. nordiska skolan som
betonar vikten av delegering, lärande och vikten av att inte hålla fast vid projektplaner då
omvärlden konstant förändras. I båda synsätten accepteras osäkerhet som en viktig faktor,
men detta betonas mer i den nordiska skolan, som till skillnad från den anglosaxiska,
ställer sig tvekande till huruvida det finns en rationell beslutsmodell i projektledning.
Skolorna skiljer sig vidare i synen på huruvida det finns klara mål i projektet eller ej. I
den anglosaxiska skolan betonas vikten av att det finns en klar bild hos
projektmedarbetarna för vad som ska vara slutprodukten i projektet, denna bild
kommuniceras genom att projektledaren sprider den till medarbetarna. I den nordiska
skolan betonas istället vikten av att medarbetarna har en övergripande vision för
projektet; kommunikationen anses här kunna skapa den verklighet som
projektmedarbetarna uppfattar omger arbetet. Denna utforskande mekanism benämner
skolan sense-making och fungerar som motvikt till den rationella beslutsmodellen.
Den teoretiska bas som byggts visar hur olika skolor ser på avvägningar mellan frihet och
struktur i projektarbete. Vår slutsats är att det i någon mån handlar om att hitta en optimal
punkt där det finns tillräckligt mycket struktur för att hantera den frihet som
medarbetarna har.
Teorikapitlet övergår i en beskrivning av ett programmeringsprojekt i ett
mjukvaruföretag. Projektprocessen visar sig i fallet dra ut ordentligt på tiden. Bl.a.
redogörs för två misslyckade försök att samarbeta med konsulter. Medarbetare uppfattar
att en av de största bristerna i projektet var den otydliga specifikationen. Vidare uppges
projektledningen, som delvis skedde på avstånd, ha skapat problem för medarbetarna.
Under stora delar av projektet uppfattas det som om uppföljningen och kontrollen av det
som gjorts av konsulter var bristfällig. Flera gånger får programmerarna börja om på ny
kula då det visar sig att det som gjorts under den senaste tiden inte var det som
förväntades.
Efter närmare två år av misslyckanden skrivs specifikationen för projektet slutligen om,
hela projektet flyttas till ett kontor, där nästan alla projektmedarbetare och projektledaren
finns stationerade. En något klarare planering och uppföljning görs under denna fas,
samtidigt som medarbetare i projektets kärna arbetar tillsammans, vilket leder till att
projektet slutligen kan slutföras.
Då projektet analyseras utifrån ett anglosaxiskt perspektiv konstateras det att projektet
redan i specifikationen avvikit från den rationella beslutsmodellen genom att inte mer
genomgripande överväga vilka alternativ som fanns för att genomföra projektet, för att
sedan ta fram det bästa av alternativen. Vidare visar fallet värdet av formella möten och
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formell kommunikation. Här påpekas vidare vikten av fast utvärdering och hur centralt
det är att planera överlämnade från konsult till beställare. Det uppfattas också som att
fallet visar betydelsen av att ha en närvarande projektledare som kan styra projektet på
plats. Då projektet slutligen lyckades tillskrivs det den fastare planeringen, att det nu
fanns en projektledare på plats samt att uppföljning nu skedde på ett mer strukturerat sätt.
Analysen utifrån ett nordiskt synsätt avslöjar att beställarföretagets största misstag under
processen bestod i att de vägrade anpassa projektplanen i den situation då en konsult bad
om revidering eftersom denne redan i ett tidigt stadium uppfattade att det skulle vara
svårt att genomföra det som från början fastslagits. Vidare visas vikten av att skapa täta
kontakter med konsulter som arbetar på projektet då det under projektet saknades
kommunikation, vilket ledde till ökad osäkerhet. Eftersom projektledaren inte var
delaktig i projektet och befann sig på annan ort, kunde han inte heller aktivt verka för att
kommunicera mål till medarbetarna. Att projektet lyckades under den sista fasen tillskrivs
här möjligheten till tät informell kontakt och organisatoriskt lärande då hela
programmeringsteamet befann sig på samma kontor. Vidare anses grunden, för att
företaget nu lyckas genomföra projektet, läggas av att de accepterar att anpassa
specifikationen innan sista fasen inleds.
Slutligen vägs de två synsätten mot varandra och vi föreslår förbättringar i både det
nordiska och det anglosaxiska synsättet.
I uppsatsens inledning ställs frågan: Vad förmår de två perspektiven visa i det
studerade projektet? Vår slutsats är att det finns tre dominerande problem i det projekt
som studerats.
Vår första slutsats är att det i projekt krävs en grundlig utredningsfas där man tar hänsyn
till olika intressenter, utreder olika alternativ och bygger projektets struktur. Samtidigt
konstaterar vi att den plan som är resultatet av utredningen inte får vara omöjlig att
justera då det behövs en beredskap för flexibilitet vad det gäller målet. Det uppfattas som
projektledarens uppgift att utvärdera projektets framfart och om nödvändigt omvärdera
hela den planering som utgör strukturens fundament Den anglosaxiska skolan belyser
planering på ett nödvändigt sätt, medan det nordiska perspektivet framhäver
flexibiliteten.
Vidare krävs det en kontinuerlig informell dialog mellan projektmedarbetarna. Dialogen
motiveras av den nordiska skolans tanke att skapa lärande organisationer. Vid sidan av
informell dialog belyser den anglosaxiska teorin att det behövs en omgivande fast
struktur, där möten hålls, måluppföljning utförs och protokoll skrivs
Avslutningsvis visar fallet att det är nödvändigt att styra konsulten mot målet. Vi anser att
beställaren måste se det som sin uppgift att få konsulten att utföra de uppgifter de
förväntar att konsulten ska göra, då fallet visar att det inte finns någon garanti att konsult
och beställare talar exakt samma språk. Här bidrar den anglosaxiska synen med behovet
av kontroll, medan den nordiska inställningen framhäver vikten av samförstånd.
Således uppvisar båda synsätten styrkor och svagheter. Speciellt borde den nordiska
skolans syn på planer och fasta rutiner ses över, medan den anglosaxiska skolan skulle
behöva en mekanism för att utvärdera planer, samt betänka vikten av dialog som
instrument för lärande.
Skolorna är separata, olika till naturen, vilket gör att de har olika funktioner. Vi anser att
de primärt kompletterar varandra, men att en syntes kan vara möjlig.
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8.1 Fortsatt forskning
Då vi arbetat med uppsatsen har vi, efterhand som projektbilden klarnat alltmer, kommit
att uppmärksamma de problem som är relaterade till att hyra in konsulter. Ett intressant
forskningsuppdrag vore att undersöka hur organisationer bör agera för att utveckla
fungerande konsultrelationer.
Vidare finns det anledning att ytterligare fundera över de förbättringar som föreslås det
nordiska och det anglosaxiska synsättet och framförallt de problem som kan uppstå då en
fast struktur ska kombineras med öppenhet, delegering och lärande.
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Appendix

Intervjumall Jespersson
Beskriv projektet!
Vilka problem upplevde du fanns under projektet?
Hur har kommunikation skett med; kund, klient, medarbetare, konsulter och
företagsledning?
Vilken har din roll som projektledare varit?
Hur har du styrt projektet?

Intervjumall medarbetare på Stalemate
Beskriv projektet!
Vad vet du om de olika faserna?
Varför tror du att de tidigare faserna misslyckades?
Varför lyckades projektet under sista försöket?
Hur var stämningen i projektet?
Var du och dina medarbetare motiverade?
Hur upplevdes de olika projektledarnas ledarstil?
Hur sköttes kommunikationen under projektets faser?

Intervjumall StorData AB
Beskriv den del av projektet ni deltig i!
Vilka problem upplevde ni fanns under projektet?
Varför blev Stalemate inte nöjda?


