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Cecilia Wallström och Lars Wannebo,  
Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet 

S a m m a n f a t t n i n g  
Denna artikel handlar om projektorganisering med projektstyrningsmodeller. Dessa modeller 
presenteras inte sällan som ett universalverktyg för projekt men finns det risk att dessa kan 
skapa låsningar i den kreativa processen? För att tydliggöra teorin och de aspekter som bör 
beaktas vid ett projekt har effektiviteten delats upp i två begrepp projektledningseffektivitet, 
vilket innefattar bland annat mått såsom tid, kostnad och kvalité, samt projekteffektiviteten, 
vilket innefattar huruvida resultatet av projektet är användbart och meningsfullt. Genom 
denna uppdelning och med hjälp av en egen teoretisk referensram söker författarna skapa ett 
mer övergripande synsätt för att analysera ett projekts nytta i alla dimensioner. Artikeln 
inkluderar en undersökning som visar huruvida referensramen stämmer överens med det 
praktiska arbetet i ett projekt med projektstyrningsmodeller. Resultatet visar att det som styrs 
och kontrolleras med hjälp av dessa modeller är i huvudsak projektledningseffektivitet. För att 
kunna uppnå projekteffektivtet föreslås ett vidgat synsätt där resultatet av ett projekt mäts i ett 
längre tidsperspektiv. 
 
Nyckelord: Projektstyrningsmodeller, projektledningseffektivitet, projekteffektivitet, 
projektlivscykel, nyckelfaktorer 

I n l e d n i n g  
Oavsett vilket projekt som genomförs handlar en stor del av projektledningsarbetet om att 
planera för, förutse och kontrollera alla de olika problem och faror som kan dyka upp under 
projektets gång för att på ett effektivt sätt ro projektet i hamn. För att kunna kontrollera och 
styra denna process som ett projekt innebär nyttjas inte sällan olika projektstyrningsmodeller 
såsom exempelvis PROPS och PPS. 
 
Sådana projektstyrningsmodeller presenteras inte sällan som ett oumbärligt verktyg för 
projektledningen som hjälper dem att kontrollera och styra projektet på ett så framgångsrikt 
sätt som möjligt. Korrekt använda framstår dessa modeller som ett universalverktyg som får 
projektet att gå i rätt riktning under hela projektprocessen samtidigt som det får 
projektledningen att uppmärksamma och ta hänsyn till de nyckelfaktorer som är relevanta för 
att det specifika projektet ska bli en succé. Frågan är dock om så verkligen är fallet. Det torde 
inte råda några tvivel om att dessa modeller är nyttiga och ett viktigt hjälpmedel vid 
genomförandet av ett projekt men kan det även finnas en risk att projektledningen sätter 
alltför stor tilltro till dessa projektstyrningsmodeller? Dessa modeller är till för att öka 
effektiviten inom projekten samt att göra dem framgångsrika, men vad utmärker egentligen 
effektivitet och framgång för ett projekt? Kan det vara så att det föreligger en risk att dessa 
projektstyrningsmodeller skapar en låsning i den kreativa och innovativa delen av 
projektprocessen vilket i ett större perspektiv skulle kunna göra projektet mindre effektivt och 
framgångsrikt, med andra ord kan dessa modeller ha en hämmande effekt på projektet och 
göra att de inneboende möjligheterna som finns inom olika projekt inte till fullo tas till vara 
på? Syftet med denna forskning blir således undersöka vad som kännetecknar effektiv 
projektorganisering ur ett övergripande perspektiv och hur denna effektivitet påverkas av 
styrningen och kontrollen genom projektstyrningsmodeller. 
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För att kunna utröna fördelar och nackdelar med dessa projektstyrningsmodeller krävs dock 
först en insikt om vad som kännetecknar effektivitet inom ett projekt samt vad 
projektledningen bör beakta för att uppnå denna effektivitet. Inledningsvis följer därför en 
genomgång av litteraturen inom projektorganiseringsområdet för att kartlägga 
effektivitetsbegreppet samt olika synsätt om hur projekt ska bedrivas för att uppnå ett lyckat 
resultat. En avgörande del av denna artikel kommer att behandla hur effektivitet inom projekt 
bör ses utifrån ett mer vidgat perspektiv. Detta kommer att förklaras som en sammanställning 
utifrån ett flertal teoretiska ansatser. Därefter presenteras en egen teoretisk referensram som 
bygger på en sammanställning av dessa teorier för att kunna förklara vårt perspektiv på hur 
effektivitet kan ses i ett större perspektiv. Ett övergripande effektivitetsbegrepp introduceras 
för att förklara hur detta kan påverka styrningen och kontrollen av ett projekt. Denna 
referensram används även för att kunna jämföra vårt synsätt med hur projektorganisering 
praktiskt genomförs. Den följande fallstudien består av fyra djupintervjuer om hur modellerna 
nyttjas i projektledningssyfte. Detta kommer sedan att följas av en diskussion om 
projektorganisering främst utifrån projektstyrningsmodeller och effektivitet med följande 
konklusioner.  

T e o r i  o m  e f f e k t i v i t e t  i n o m  p r o j e k t o r g a n i s a t i o n  
I doktrinen om projektorganisering förespråkas på en fundamental nivå att vissa 
grundläggande faktorer bör beaktas i projektprocessen för att kunna genomföra ett projekt på 
ett lyckosamt och effektivt sätt. Initialt krävs det att projektets omfattning definieras i tre 
dimensioner, vilka är tid, kostnad och kvalitén på projektet (Lock, 1996, s. 5 f, Kendra, 
Taplin, 2004, s. 30 f, PMBOK, 2004, s. 8, Norrie, Walker, 2004, s 48). På grund av att projekt 
alltid beskrivs som temporära fenomen så är arbetet som sker avhängt av projektets 
tidsschema. Därmed blir den tydligaste begränsningen som finns inom ett projekt tiden. Det är 
således av vikt att utifrån ett projektorganisationsperspektiv förstå och respektera att tid 
faktiskt är pengar. Kvalitétsdimension är även den avhängd på de andra dimensionerna 
eftersom bristande kvalité inte sällan förklaras med att projektet fallerar att leverera inom tid, 
budget eller inom det angivna projektmålet. Detta är den traditionella utgångspunkten inom 
projektorganisering (Norrie, Walker, 2004, s.53). Denna uppenbara relation mellan tid, 
kostnad och kvalité bör prägla hela projektprocessen alltifrån planeringsstadiet till den 
faktiska styrningen och kontrollen av projektet (Lock, 1996, s. 6).  
 
Tid, kostnad och kvalité är emellertid vanligt förekommande parametrar för att avgöra 
effektivitet inom nästintill vilket företagsekonomiskt område som helst. Inom projektarbete 
bör enligt oss dock effektivitetsbegreppet delas upp i två delar för att tydligare belysa de 
aspekter som ska beaktas vid projekt. Denna åtskillnad ligger i att det, enligt oss, går att skilja 
på vad vi betecknar som projektledningseffektivitet och på vad som är projekteffektivitet. 
Medan projektledningseffektivitet mäter bland annat de tidigare nämnda traditionella mått 
som hur väl man hållit tidsramarna, budgeten och den efterfrågade kvalitén svarar 
projekteffektiviteten på huruvida projektet i sig är lyckat, det vill säga att resultatet av 
projektet är användbart och meningsfullt (Cooke-Davies, 2001, s. 2). Vad som avses med 
dessa två effektivitetsbegrepp är med andra ord operationell effektivitet och kontextuell 
effektivitet. Inom litteraturen kopplas dessa inte sällan samman till en homogen enhet när 
projektframgång analyseras och diskuteras vilket gör det svårare att avgöra vad som 
egentligen är framgångsfaktorerna (Baccarini, 1999, s. 25).  
 
För att kunna mäta effektivitet inom ett enskilt projekt krävs således enligt oss en förståelse 
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för vad det är som kännetecknar det unika projektet, det vill säga dels en förståelse för den 
unika projektprocessen, dels hur väl ett projekt har de facto fallit ut. I en sådan bedömning bör 
även alternativa utfall uppmärksammas även om de är svåra att uppskatta resultatmässigt. Det 
faktum att ett projekt är framgångsrikt motsäger inte det faktum att det kunde ha varit än mer 
lyckosamt (Christensen, Kreiner, 1997, s. 54). I och med att varje projekt är unikt krävs, 
enligt vårt synsätt, en bredare syn på själva effektivitetsbegreppet där detta viktas i enlighet 
med projektets faktiska syfte och utfall samt med alternativa och möjliga utfall. Givetvis skall 
den traditionella effektivitetstanken genomsyra hela projektprocessen, men för att avgöra om 
projektet i sig är effektivt bör tyngdpunkten i detta avgörande ligga på projektets faktiska 
syfte och de möjligheter som projektet givit upphov till.  
 
Det finns en uppenbar korrelation mellan begreppsparen projektledningseffektivtet – 
projekteffektivitet och projektledningsframgång – projektframgång, i huvudsak beskriver de 
samma sak. Skillnaden som vi ser det är dock att effektivitetsbegreppen tydligare kopplar 
samman projektets framgång med dess styrning och kontroll. Eftersom denna artikel kommer 
behandla hur man styr och kontrollerar projekt med hjälp av projektstyrningsmodeller har vi 
valt att beskriva projektframgång med utgångspunkt från ett effektivitetsperspektiv. En annan 
anledning till att göra en skillnad mellan dessa par är att inte låsa sig vid idén om vad som är 
framgång eller för den delen misslyckande vid projektarbete. Ett projekt som fallit ut 
framgångsrikt har inte alltid som ett projektarbete fungerat effektivt utan kan av olika 
anledningar, som projektledningen inte tagit hänsyn till, ligga rätt i tiden. Framgång kan 
således uppnås relativt slumpartat men fokus bör ändock ligga på att söka efter effektivitet 
inom och utom projektet då chanserna till att uppnå framgång troligen därmed ökar. Ett 
sådant synsätt med slumpartad succé förklarar dock även det motsatta; att även till synes 
effektiva projekt misslyckas. (Engwall, Mähring, 2005, s. 5)  
 
Det är viktigt att redan tidigt göra skillnaden mellan dessa effektivitetsaspekter. Det är naivt 
att framhålla ett projekt som effektivt enbart på basis av att projektarbetet har löpt inom de 
givna ramarna. En projektlednings ansvar kan inte begränsas till att enbart omfatta 
projektarbetsprocessen utan detta ansvar innefattar även utfallet av projektet. Givetvis gäller 
det omvända, en projektledning kan inte enbart fokusera på utfallet utan även ansvara för att 
projektarbete fortlöper inom angivna ramar. Även om projektledningseffektivitet kommer att 
påverka och delvis styra projekteffektivitet är detta enligt oss underordnat då det torde vara en 
självklarhet att det är den slutliga nyttan som styr ett projekts framgång. (Baccarini, 1999, s. 
29 f.) 

P r o j e k t t e o r i e r  

Utifrån den teoretiska bakgrunden går det enligt oss att göra en åtskillnad mellan 
projektprocessteorier, som i huvudsak försöker framhålla hur ett projekt praktiskt skall 
genomföras framgångsrikt, och projektsuccéteorier (taget från engelskans ”project success”), 
som försöker förklara vilka element som är av vikt för att lyckas med ett projekt. Dessa 
uttryck har formulerats av oss för att tydligare skilja på de olika teoretiska ansatserna såsom 
vi uppfattat doktrinen. En sådan uttrycklig åtskillnad har dock inte gjorts tidigare utan dessa 
två synsätt har stundom blandats samman i olika teorier (Kendra, Taplin, 2004, s. 30 ff.). 
Enligt oss bör en sådan åtskillnad göras då det tydligare visar komplexiteten i ämnet och gör 
det lättare att dekonstruera ett projekt för att få en bättre förståelse för hur saker skall 
genomföras samtidigt som det förklarar varför.  
 
Det som är gemensamt för dessa teorier är att de försöker lyfta fram olika kritiska faktorer 
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som bör uppmärksammas vid genomförandet av ett projekt. I projektprocessteorierna är 
utgångspunkten att projekt bör ses som processer och bör därför kopplas till ett tekniskt 
processtänkande där analytiska metoder och tekniker används för att förklara 
projektorganisering (Söderlund, 2004, s. 185). Det andra synsättet har en 
samhällsvetenskaplig grund där fokus ligger på organisatoriska och beteendemässiga 
aspekter. Dessa teorier betonar vikten av sociala värden såsom till exempel en god 
projektkultur (Kendra, Taplin, 2004), ledarskapsbeteende (Thamhain, 2004, Westerveld, 
2003) och goda kommunikationsförutsättningar. Till skillnad från de processtänkande 
teorierna lyfts här vissa kritiska faktorer fram som kan vara avgörande för ett projekt och bör 
därför enligt oss ses som projektsuccéteorier. 
 
Vidare följer en sammanställning av teorier inom projektorganisering som är uppdelad utifrån 
vårt synsätt för att utgöra grunden i vårt teoretiska ramverk. Utifrån dessa teorier kommer vi 
sedan att presentera en referensram med avsikt att ytterligare förtydliga de olika delarna i 
projektprocessen och samtidigt belysa de olika kritiska faktorerna för att på ett enkelt sätt 
illustrera vad som kan tänkas vara viktigt för varje unikt projekt. 

P r o j e k t p r o c e s s t e o r i e r  
Grunden utifrån dessa teorier är att ett projekt är av temporär natur. Syftet med varje projekt 
är att skapa en unik produkt eller tjänst. Det är detta slutresultat som är själva essensen med 
det specifika projektet och som skiljer ett projekt från en mer permanent organisation. 
(PMBOK, 2004, s 5) Ett projekts uttryckliga mening är att uppnå detta specifika mål på ett så 
effektivt sätt som möjligt inom vissa angivna tidsramar medan en mer permanent organisation 
inte sällan söker uppnå en stadig tillväxt genom att försöka effektivisera rutinarbetet. Med 
stöd av detta resonemang går det därför inte att göra alltför långtgångna analogier mellan en 
projektorganisation och en traditionell organisation. Ett projekt kan liknas vid ett nätverk med 
flertalet unika element som både samverkar och motverkar varandra då det bygger på en 
kollektiv samverkan mellan individer med olika professionella intressen. Detta gör det svårt 
att bryta ner arbetsprocessen i ett projekt till kontrollerbara element och snarare måste detta 
göras utifrån ett mer dynamiskt och holistiskt perspektiv. (Hellgren, Stjernberg, 1995, s. 389 
ff.) 
 
Doktrinen behandlar, utifrån projektprocessynsättet, projekt som en process där generella 
riktlinjer struktureras utifrån en tidsaxel. Då tidsaspekten styr vägen från start till slutförandet 
(Lundin, Söderholm, 1995, s 440) spelar den en avgörande roll för att kunna genomföra ett 
lyckat projekt. Teoretiskt sett delas projektprocessen vanligtvis upp i fyra olika faser vilka 
beskrivs med underliggande processer för praktiskt arbete, se figur 1. Med hänsyn till den 
alltid närvarande tidsaspekten kan de olika faserna behandlas som projektets livscykel (Pinto, 
Prescott, 1988, s. 8) och en stor del av organiserandet inom projektet byggs upp kring detta.  
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Figur 1, Projektlivscykeln (Pinto, Prescott, 1988, s.8) 
 
Den inledande fasen handlar om att avgöra vad projektet ska uträtta, det vill säga att stipulera 
projektets uppgift och vision (Pinto, Prescott, 1988, s. 8, Christiansen, Kreiner, 1997, s.57 ff., 
Lock, 1996, s. 11 ff., PMBOK, 2004, s. 43 ff.). Härvidlag gäller det att definiera projektets 
mål, syfte och omfattning. Det är en precisering om vad projektet åtar sig att frambringa och 
projektmålsättningen utgör det mandat som projektet arbetar efter. Detta bör dokumenteras 
som ett ramverk utifrån vilket projektledningen ska arbeta efter. Detta ramverk föreslås dock 
inte vara alltför konkretiserande utan det bör finnas utrymme för projektet att omtolka sig 
själv och därmed ge det potential att ta oväntade riktningar. I och med att varje projekt har sin 
egen unikhet krävs en öppenhet i början av projekt då ingen projektdeltagare vid denna 
tidpunkt har en klar uppfattning om hur man ska agera och vad som egentligen krävs (Lundin, 
Söderholm, 1995, s. 441). På så sätt kan projektdeltagarnas professionella intresse och 
motivation öka.  
  
Nästkommande fas i processen är planeringsfasen, vilken enligt viss forskning anses vara 
grunden i Project Management (Packendorff, 1995, s 321). Denna del i processen innebär ett 
ställningstagande kring de olika aktiviteter som rör projektet såsom beslut rörande hur 
resurserna bör organiseras och nyttjas, att bryta ner arbetet till låg och hanterbar struktur, att 
uppskatta kostnaden för projektet och upprätta en budget, att utse en projektledare, att 
identifiera och planlägga de risker som kan påverka projektet, att planera arbetet samt att 
schemalägga resurserna. Avsikten är att detta ska leda till en mer formaliserad plan av de 
tidigare etablerade målen. 
 
Tredje fasen innefattar själva genomförandet av projektet. I denna fas handlar arbetet om att 
uppnå resultat i linje med de tidigare uppsatta målen. Mycket i denna fas handlar även om att 
kontrollera och övervaka allt från projekts mål, syfte och omfattning till aktiviteter, budget 
och resultat för att uppnå operationell effektivitet och om det behövs förändring i någon av 
dessa ska detta identifieras och genomföras. Det är även nödvändigt i detta läge att rapportera 
kostnader samt hur arbetet fortlöper. Den sista fasen i denna process är avslutningsfasen vari 
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en transferering av projektet till dess slutanvändare görs. En analys och utvärdering av 
projektet bör även genomföras i detta läge.  
 
Detta processtänkande synsätt innebär att projekt kan ses som repetitiva fenomen och ger 
därmed utrymme för projektledningen att lära sig av mönstret av varje enskilt projekt, dels 
inom projektet och dels mellan projekten för att undvika att “göra samma misstag“. Syftena 
med att se projekt som en lärande process är tre stycken, (1) att åstadkomma ett lyckat 
projekt, (2) att åstadkomma en serie av lyckade projekt och (3) att öka kunskapen och 
förmågan inom organisationen (Kotnour, 1999, s. 32). Problemet med detta synsätt är att det 
till största del inriktar sig på den operationella effektiviteten och tar inte i någon större 
utsträckning hänsyn till förändringar i omvärlden, vilka troligen har stor inverkan på utfallet 
av ett projekt. Då lärande består av ackumulerad kunskap från tidigare händelser finns det en 
tendens att glömma bort nutiden, vilket kan skapa en låsning i den innovativa processen i 
projektarbetet. (Christiansen, Kreiner, 1997, s. 48). Det går dock att gör en viss skillnad 
mellan projekt som är mer repetitiva i sin karaktär, exempelvis husbygge, och sådana som är 
helt unika. Detta gör det möjligt att i projekt som är repetitiva i större utsträckning utnyttja 
lärandet i processen för att finna tydliga effektivitetsfördelar med ett processtänkande. I och 
med att projekt är temporära fenomen finns det en uppenbar risk att kunskap går förlorad när 
projektet upplöses vilket bör försöka undvikas.    

P r o j e k t s u c c é t e o r i e r  
Den andra ansatsen i teorin utgår från succéfaktorer och en genomgång av tidigare forskning 
visar att det finns ett flertal olika nyckelfaktorer att ta hänsyn till vid genomförandet av ett 
projekt. Vad som kännetecknar dessa teorier är att de framhåller vissa enskilda faktorer som 
avgörande för ett lyckat projekt ur ett allmängiltigt perspektiv. En faktor som genomgående 
lyfts fram är själva projektledarskapet. Kortfattat kan detta ses som konsten att skapa en 
konstruktiv och kreativ arbetsmiljö vilket innefattar alltifrån planering, ledning och styrning 
av projektet till konfliktlösning och motivering av medarbetare för att på så sätt kunna 
genomföra ett lyckat projekt (Kendra, Taplin, 2004, s. 31 ff., Westerveld, 2003, s. 412 ff.). Att 
besitta administrativa, sociala, affärsmässiga och i ämnet tekniska färdigheter är således 
viktiga projektledaregenskaper (Wateridge, 1997, s 283 f., Tesch, Kloppenborg, Stemmer, 
2003, s. 37 f., Lee-Kelley, Loong, 2003, s 585 f.). En effektiv projektledare kan beskrivas som 
en social arkitekt som skapar ett arbetsklimat där alla inblandande i projektprocessen kan 
medverka från planeringsstadiet till avslutandet av projektet i varierande grad (Thamhain, 
2004, s. 45). Detta bör ske utifrån en strategi som utarbetats av projektledaren (Norrie, 
Walker, 2004, s. 48 f.). 
 
Vidare anses prestationsmätning vara en viktig faktor för konceptet av ett lyckat projekt. 
Detta för att möjliggöra utvärdering av organisationens, ledningens och individernas 
prestationer i det projektrelaterade arbetet. Prestationsmätning används av projektledaren för 
att utvärdera projektets prestation gentemot flera specifika dimensioner. (Kendra, Taplin, 
2004, s. 33) En av de tydligaste dimensionerna som är mätbara är ett projekts kostnader. Ett 
projekts framgång mäts inte sällan i form av finansiella termer och därför finns det en ständig 
önskan om att riskminimera för att inte överskrida kostnader för projektet. (Wulke, Kohl, 
2004, s. 11, Westerveld, 2003, s. 414, Kendra, Taplin, 2004, s. 34) Andra tydliga dimensioner 
som är mätbara är projektets tidsram och kvalité. Som tidigare diskussion förklarar har dessa 
dimensioner en stark koppling gemensamt och utgör ofta grunden för vad som anses vara 
mätbart utifrån ett effektivitets perspektiv. Men prestationsmätning bör även ske genom att 
mäta huruvida projektens vision och mål uppfyllts. (Norrie, Walker, 2004, s. 53) Dessa kan 
vara såväl mätningar för att ta reda på uppskattning från kund, projektmedarbetare, partners 
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eller intressenter som investeringsbedömningar i form av Net Present Value (NPV), 
Discounted Cash Flow (DCF) eller “earned-value” analyser för att förutse framtida kostnader, 
intäkter och tidsvarianser. 
 
En annan kritisk faktor som inte sällan framhålls är att finna rätt organisationsstruktur för 
projektet samt en gynnsam gruppsammansättning. Utifrån ett övergripande perspektiv är det 
betydelsefullt att försäkra sig om att det finns omkringliggande organisationsstruktur som 
främjar det faktiska projektarbetet så att det kan fungerande gränsöverskridande inom den 
större organisationen. Det är då viktigt med stöd från de övre ledningsskikten. Den 
organisationsstruktur som finns bör också underlätta det interaktiva lärandet som ska finnas 
mellan grupperna och dess medlemmar (Ayas, 1996, s. 134). För att skapa ett effektivt 
projektteam framhålls vikten av att skapa rätt form av gruppsammansättning. Kompetensen i 
denna grupp bör spegla projektets natur och innefatta för projektet kompletterande 
färdigheter. Det gäller att finna den rätta sammansättningen av personer, vilken bör vara 
förenlig med projektets art, och få dem att arbeta mot gemensamt mål (Thamhain, 2004, s.39). 
De olika färdigheter som finns inom gruppen torde innefatta teknisk expertis, beslutsfattare 
och problemlösare. Vidare är det önskvärt att det föreligger interpersonell attraktion inom 
gruppen. På individnivå är det av vikt att skapa en positiv arbetsmiljö där individen känner sig 
uppskattad och delaktig i projektet. För att göra detta krävs att individerna i gruppen har reellt 
professionellt intresse i projektet och att arbetsuppgifterna är utmanande för individen samt att 
denne får uppskattning för sin arbetsinsats. Det gäller således att skapa engagemang hos den 
enskilde individen och gruppen vilket utgör grunden för gruppens motivation, kommunikation 
och ledarskap (Lundin, Söderholm, 1995, s 442). Detta bör göras tidigt i projektprocessen. 
  
En fjärde faktor som betonas vara betydelsefull för ett lyckat projekt är 
projektorganisationskulturen, det vill säga gemensamma värderingar och trossatser. Denna 
kultur bör gå i linje med de sociala förväntningarna såväl som de tekniska aspekterna inom 
projektet och fungerar som en länk mellan organisationens medlemmar, strukturer, system 
och processer.  
 
Kommunikation anses också vara en betydande framgångsfaktor i projektsuccéteorier och en 
särskiljning bör göras mellan intern och extern kommunikation för att kunna skapa största 
möjliga effektivitet. Undersökningar har visat att fokus inom projektet primärt har varit att 
skapa en fungerande och rak kommunikation inom projektgruppen men att det även bör 
finnas en god kommunikation mellan projektledningen och klienten samt övriga externa 
intressenter för att till fullo lyckas med ett projekt (Müller, 2003, s 353), det vill säga att 
projektledningen bör upprätthålla en fortlöpande kommunikation med klienten och 
intressenter för att kontinuerligt säkerställa att projekt går i önskad riktning. Det är även 
betydelsefullt att skapa både en projektstruktur och -kultur som främjar ett fritt flöde av 
information inom teamet. Det framhålls att kommunikation också bör ses utifrån ett 
mediaperspektiv och de olika medierna bör ses som transmissionskanaler för information 
(Amami, Beghini, 2000, s.18). Hur detta används har betydelse för projektets utveckling och 
därför bör projektledningen ha en uttrycklig informationsstrategi för att leda och styra detta 
(Beck, Moreau, 2001). Detta är således viktigt vid ett projekt att anamma en sådan strategi 
eftersom det i högsta grad påverkas av tidsaspekten och därför är det avgörande för 
effektiviteten att skapa en strategi som främjar ett raskt informationsflöde så att inte projektet 
försenas på grund av ostrukturerad dokumentations- och informationshantering. Problemet är 
sällan att det finns otillräckligt med information utan snarare att finna en förståelse i den 
insamlade informationen (Kreiner, 1995, s. 339).   
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Ytterligare en viktig faktor är att kunna bemöta och försöka kontrollera den osäkerhet i 
relationen som projektet har med sin omvärld. Ett projekt påverkas i minst lika stor grad som 
en traditionell organisation av omvärldsförändringar och är likt en traditionell organisation 
beroende av utomstående resurser såsom kapital, tid, kunskap, rykte, tillit och så vidare. För 
att kunna kontrollera omvärldsförändringar krävs det olika former av strategier från 
projektledning bland annat för att skapa uppmärksamhet kring projektet och genom detta 
säkerställa möjligheten till framtida resurser (Jensen, Johansson, Löfström, 2005). En paradox 
i själv projektarbetet som bör uppmärksammas är att osäkerheten gentemot omvärlden, och 
även inom projektet, är som störst i inledningen av projektprocessen då även besluten som tas 
har som störst inverkan för projektet och dess förlopp. Detta gör att de viktigaste besluten för 
projektet tas när det finns som minst kunskap eller information kring projektet. För att kunna 
fungera flexibelt gentemot omvärlden krävs därför en mottaglighet och förståelse för 
osäkerheten för att på sätt samtidigt dels kunna utnyttja omvärldsförändringar, dels kunna 
bemöta dem (Christensen, Kreiner, 1997, s. 43 ff.). 
 
Den genomgående lösningen till samtliga av dessa kritiska faktorer är att projektledningen 
skall ha en strategi för att kunna bemöta respektive problemen. Utöver dessa strategier bör det 
även finnas en teknisk strategi vid projekt med en databaserad projektstyrning och -ledning. 
Syftet med en sådan teknisk strategi är att få individerna inom projektet att förstå motiven och 
visionen med de tekniska verktygen för att på bästa sätt kunna nyttja dessa i det praktiska 
arbetet och på så sätt uppnå högre effektivitet (Linderoth, Pellegrino, 2005, s. 416).  
 
Som ovanstående sammanställning visar föreligger det en diskrepans inom 
projektorganiseringsdoktrinen om vad som bör ses som nyckelfaktorer. Ett skäl till detta kan 
vara den önskan som finns i doktrinen att hitta en allmängiltig teori som fungerar för varje 
projekt eller att belysa en specifik nyckelfaktor som direkt avgörande oavsett typ av projekt. 
Eftersom varje projekt i princip kan betecknas som unikt torde ett mer logiskt alternativ vara 
att ha olika perspektiv för olika sorters projekt. Vad som är nyckelfaktorer för ett projekt 
behöver inte nödvändigtvis vara nyckelfaktorer för ett annat (Söderlund, 2004, s. 186, 
Westerveld, 2003, s. 412). Det är dock troligt att anta att projekt som liknar varandra till form 
och funktion även torde ha liknade nyckelfaktorer. Således borde ett mer realistiskt synsätt 
vara att inte söka efter generella riktlinjer utan snarare utifrån tidigare erfarenheter skapa 
specifika riktlinjer för likartade projekt. Därför är det betydelsefullt att ha en övergripande 
struktur inom projekt som underlättar lärandeprocessen, både inom projektet i sig och mellan 
andra, framtida projekt. Det går inte vid en bedömning om projekteffektiviteten att bortse från 
det faktum att varje projekt är unikt. Som ordet antyder innebär det att inga två projekt kan 
vara exakt identiska. Det är därför rimligt att anta att inte heller projektorgansationen eller 
projektledningen kan fungera likadant vid varje enskilt projekt. Vad som däremot kan fungera 
som en länk mellan olika projekt är en lärande struktur på organisationen. På så sätt skapas en 
möjlighet att ta med sig tidigare erfarenheter och kunskap mellan projekt. Även om varje 
projekt i sig är unikt så innebär det också en möjlighet till lärande och utveckling att nyttja för 
att öka effektiviteten i framtida projekt. (Whitty, 2005) En önskebild vore därför att projekt 
som fenomen ses som system vilka ständigt förfinar sig själva samtidigt som de anpassar sig 
själv till omvärldens förändringar och sin unika situation. För att detta ska kunna ske krävs en 
insikt om ett fritt lärande inom projektet och en struktur som främjar det samt en öppenhet 
gentemot förändringar i omvärlden.  

E g e n  t e o r e t i s k  r e f e r e n s r a m  
Följande resonemang utgör vår egna teoretiska referensram och är ett försök av oss att koppla 
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samman process- och succéteorier till ett holistiskt system utifrån vårt perspektiv. Syfte är att 
skapa en teoretisk referensram som tar hänsyn till det faktum att varje projekt är unikt. Detta 
gör att effektivitetsbegreppet kan knytas specifikt till varje enskilt projekt för att på så sätt 
kunna uppnå såväl projektledningseffektivitet som projekteffektivtet. Syftet med denna 
sammanställning är sedan att i vår fallstudie försöka utröna huruvida projektledningar arbetar 
efter ett sådant här mer övergripande system i praktiken och hur det i så fall ter sig. Skälet till 
detta är att vi avser pröva om ett bredare perspektiv de facto både kan skapa möjligheter och 
effektivitet inom projektstyrning och om detta kan erhållas med hjälp av 
projektstyrningsmodeller.  
 
Utgångspunkten i vår teoretiska referensram är att eftersom varje projekt i princip är unikt 
torde det inte att gå att planera och arbeta efter en alltför låst och standardiserad mall. 
Däremot är det möjligt att urskilja likheter och symbioser mellan projekten vilket gör det 
möjligt att adaptera projektprocessteorierna i det grundläggande arbetet med projekt. Således 
kan projektet i ett tidigt skede ses utifrån den process som beskrivs i tidigare resonemang. Det 
kan även vara viktigt att i ett tidigt skede se projektet utifrån sin unikhet. Följande frågor bör i 
detta skede aktualiseras: 
 

• Vad är det som unikt med detta projekt och dess organisation?  
• Hur kommer denna unikhet att påverka projektprocessen och vilka möjligheter 

skapar detta? 
  

Enligt oss borde det vara mer fördelaktigt att ställa sig frågan vad som är unikt med projektet, 
snarare än tvärtom, för att på så sätt inte låsa sig vid tidigare rutiner och för att kunna söka 
efter engagemang, kreativitet, fantasi och energi hos de individer som är knutna till projektet. 
På så sätt kan det utrymme eller den ”ö” inom vilket projektet verkar vidgas till att omfatta så 
mycket mer.   
 
Effektivitetsbegreppet är också viktigt att beakta. Effektiviteten kan som tidigare redovisats 
ses utifrån både projektledningseffektivitet och projekteffektivtet och det är viktigt att skilja 
på dessa i ett tidigt stadie för att styra och fokusera projektarbetet i rätt riktning. På så sätt kan 
projektet dekonstrueras för att bli mer hanterbart. Som förlängning anser även vi att dessa två 
effektivitetsbegrepp ska delas upp i ett internt och externt perspektiv. Detta är ett sätt att se 
projekt både som ”öar” och en del i helheten eller på annat sätt uttryckt att både se ”in-the-
box” och ”out-of-the-box”. Detta gör att projektsuccéteorierna kan adapteras utifrån fyra olika 
perspektiv, se figur 2, för att utifrån dessa perspektiv kunna iaktta i situationen relevanta 
nyckelfaktorerna som påverkar ett projekts effektivitet.  
 

Projekteffektivitet Projektledningseffektivitet

Internt Relevanta nyckelfaktorer? Relevanta nyckelfaktorer?

Externt Relevanta nyckelfaktorer? Relevanta nyckelfaktorer?  
Figur 2, Effektivitetsperspektiv matris 
 
Utifrån ovanstående perspektiv bör följande frågor ställas: 
 

• Vilka nyckelfaktorer bör belysas med hänsyn till projektets unikhet och önskad 
effektivitet? 

• I vilka stadier i projektprocessen bör de olika nyckelfaktorerna beaktas och varför? 
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För att kunna få användbara svar på alla dessa ovanstående frågor anser vi att det nödvändigt 
att förstå och kunna nyttja tidigare erfarenheter samt att stimulera ett kontinuerligt lärande 
inom och utom projektorganisationen. Det vore naivt att tro att tidigare erfarenheter inte 
kommer att påverka utfallet av ett senare projektarbete, men det viktiga är att ha en 
referensram som gör att detta kan användas som en fördel snarare än som en låsning för 
projektet. Dessa tankar kring projektets unikhet, effektivitet, nyckelfaktorer samt lärande bör 
genomsyra hela projektprocessen så att framgång kan nås.  
 
Anledningen till varför vi knyter samman process- och succéteorier är att vi anser att båda 
dessa två perspektiv är nödvändiga för att uppnå olika sorter av effektivitet inom ett projekt. 
Detta vidgade perspektiv torde öka möjligheterna att nå framgång med ett projekt då det leder 
till att man tar hänsyn till flera olika parametrar och infallsvinklar som kan relateras till det 
unika projektet.  

M ä t n i n g  a v  e f f e k t i v i t e t  
För att kunna uppnå såväl projekteffektivitet som projektledningseffektivitet krävs därför att 
man styr och kontrollerar rätt saker. Målet med projektorganisering torde vara att uppnå ett 
resultat som ligger i linje med projektets vision och att göra detta med viss effektivitet. En 
viktig del i ovan redovisade teoretiska referensram handlar om projektstyrning och kontroll 
samt hur detta används för att skapa, upprätthålla och mäta effektivitet för att veta att man gör 
rätt saker för projektet. Detta kan låta som en självklarhet men enligt oss krävs det en bred 
förståelse som utgår från projektets unikhet samt vad som är avgörande för att nå målet med 
projektet för att till fullo kunna styra och kontrollera vad som verkligen är adekvat för 
projektet. Styrning och kontroll blir i princip verkningslöst ur en projekteffektivitetssynvinkel 
om detta görs utifrån ett alltför begränsat perspektiv. Endast utifrån ett bredare perspektiv 
torde verklig kontextuell effektivitet kunna uppnås ty annars är det troligt att den 
huvudsakliga fokuseringen från projektledningen kommer att handla om operationell 
effektivitet. Ett exempel på detta kan vara hur interaktion gentemot omvärlden fungerar. Viss 
forskning framhåller att flexibiliteten i ett projekt bör vara mindre i slutet i projektlivscykeln 
för att uppnå operationell effektivitet. Enligt annan forskning är dock detta inte enbart av 
godo. I ett projekt med bibehållen interaktion med omvärlden ökar möjligheten att producera 
en produkt eller en tjänst som bättre svarar mot omvärldens krav. Sker enbart styrningen och 
kontrollen innanför projektets egen box kan det bli så att mindre adekvata saker kontrolleras 
och uppmärksammas. Projekt bör därför kontrolleras inte bara mot de uttryckliga mål som 
sattes upp från början utan även mot gällande omvärld annars är det möjligt att projektets 
vision går förlorad under projektprocessen. En nyckelfaktor som därför bör uppmärksammas 
och som inte sällan har bortses från i tidigare forskningen är hur denna styrning och kontroll 
ska genomföras för att kunna uppnå både projektledningseffektivitet och projekteffektivitet. 
 
I och med att ett projekts effektivitet inte sällan, som framgår ovan, mäts utifrån det 
tidsperspektiv som är uttalat inom projektet föreligger det en klar risk att projektets egentliga 
effektivitet eller framgång inte uppmärksammas. En nackdel, som vi ser det, med att se ett 
projekt som en temporär organisation eller att låsa sig vid bilden av projektlivscykeln kan 
vara att då tas inte hänsyn till projektets egentliga livslängd. Enligt projektlivscykeln avslutas 
projektet vid en given tidpunkt då resultatet av projektet överlämnas till beställaren. Det kan 
dock enligt oss vara ett alltför begränsat synsätt att se detta som ett egentligt slut för 
projektarbetet i och med att projektet lever vidare i det presenterade resultatet och det är hur 
resultatet av projektet de facto nyttjas som till stor del kommer att avgöra huruvida ett projekt 
betraktas som framgångsrikt eller ej. Ett mer täckande synsätt kan vara att se en fortsättning 
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på projektslivscykeln som sträcker sig efter det att resultatet lämnats över till beställaren. 
Denna fas torde därför innefatta ett uppföljnings- och förvaltningsarbete där fokus ligger på 
att ta vara på de förutsättningar som projektet har inneburit på ett så fördelaktigt sätt som 
möjligt. Att utöka projektlivscykeln med en femte fas (se figur 3 nedan) torde innebära en 
ökad möjlighet att projektet även i ett längre tidsperspektiv är framgångsrikt. Detta ansvar 
torde ligga på beställaren av projektet men för att uppnå kontextuell effektivitet i projektet bör 
det även från projektledningen finnas ett intresse att uppföljningen av projektet ligger i linje 
med det arbete som genomförts i projektet. Det torde finnas incitament från bägge parter för 
ett sådant mer långsiktigt tänkande då det ligger i bägges intresse att projektet är 
framgångsrikt. 

 
Figur 3, Projektlivscykeln modifierad av författarna med ytterligare en fas för uppföljning och förvaltning 
 
Vid mätning av effektivitet internt och externt av ett projekt väcks dock ytterligare en adekvat 
frågeställning; vem avgör huruvida ett projekt är effektivt eller inte och på vilka premisser? 
Med den uppdelning som gjorts ovan mellan projektledningseffektivitet och 
projekteffektivitet är det rimligt att anta att effektivitet inom ett projekt kan kopplas direkt till 
projektledningseffektiviteten. Vad som mäts är tid, kostnad och kvalité vilket, beroende på 
eventuella kontraktsförhållanden, i huvudsak torde bedömas av projektledningen såsom 
ansvariga för projektet gentemot beställaren. Däremot är det inte lika uppenbart vem som 
skall bedöma den externa, kontextuella projekteffektiviteten och utifrån vilka förutsättningar 
detta skall ske.   
 
På samma sätt som skönhet ligger i betraktarens ögon så gör även projekteffektivitet 
detsamma. Det blir således parternas subjektiva bedömning som avgör huruvida projektet 
skall anses som effektivt eller framgångsrikt. Detta är en viktig aspekt som man inte bör 
bortse ifrån. Beroende utifrån vilket perspektiv som projektet bedöms ifrån kommer olika svar 
att erhållas. Det vore önskvärt att det föreligger fullständig konsensus mellan 
projektleverantören och beställaren om vad som är att betrakta som ett lyckat projekt men det 
vore naivt att anta att så alltid är fallet. Denna eventuella mismatch mellan parterna innebär att 
projekteffektivitet i flertalet fall kan komma att mätas i flera olika dimensioner. Utifrån 
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beställarens perspektiv handlar det till stor del om att projektet lever upp till beställarens krav 
och förväntningar, det vill säga att beställaren kan ackumulera resultatet av projektet på ett 
önskvärt sätt. Detta innefattar någon form av kommersiell förtjänst av vad projektet levererat, 
en långsiktig användbarhet eller meningsfullhet av projektet samt att de strategiska mål som 
satts upp i samband med projektet uppnås (Morrison, Brown, 2004, s. 76). Det finns således 
ett tydligt samband mellan detta perspektiv på effektivitet och den, enligt oss, femte fasen i 
projektlivscykeln, det vill säga uppföljnings- och förvaltningsfasen. Det går inte att bortse 
från efterarbetets betydelse för huruvida projektet skall uppfattas som framgångsrikt eller inte. 
På samma sätt som historien skrivs av vinnarna så kommer projekt i retrospektiv bedömas och 
förklaras utifrån den konstaterade nyttan av projektet vilken inte alltid var uppenbar eller 
mätbar direkt vid projektets början eller avslut (Engwall, Mähring, 2005, 13 f.). 
 
Även utifrån projektledningens perspektiv handlar projekteffektivitet om att kunna möta 
beställarens krav och förväntningar även om det är svårt att kontrollera och styra ett framtida 
skeende. Vad som torde känneteckna projekteffektivitet för ledningen torde vara ett resultat 
som överensstämmer med de övergripande strategierna för projektet samt att hänsyn även 
tagits till en eventuell omvärldsförändring. Detta dilemma att framgång för ett projekt kan 
definieras i olika dimensioner belyser ytterligare vikten av en kontinuerlig kommunikation 
mellan projektledningen och beställaren samt andra intressenter samt en förståelse att 
projektets framgång bygger på ett ömsesidigt beroende. Inte minst ur en företagsekonomisk 
synvinkel är nyttan av ett gemensamt lyckat resultat uppenbar. En nöjd klient är en 
återkommande klient varför även framtida projekt är beroende av en fungerande 
kommunikation för att uppnå gemensam projekteffektivitet.   
 
Ett vanligt sätt idag att genomföra projektstyrning och kontroll är att använda sig av 
datorbaserade projektstyrningsmodeller och fortsättningen av denna artikel kommer att 
behandla hur väl dessa kan nyttjas i överensstämmelse med vår teoretiska referensram. 

P r o j e k t s t y r n i n g s m e t o d e r  
Idag används ett flertal projektstyrningsmetoder för att manövrera projekt, däribland Tieto 
Enators PPS och Ericssons PROPS, vilka i stor utsträckning behandlas i en databaserad miljö. 
Dessa modeller marknadsförs som ett ”total-koncept-verktyg” för att skapa en gemensam 
metodologi för projektorganisering (Mulder, 1997, s. 189) och nyttjas för att bland annat 
förkorta ledtid, leveranstid och tid för marknadsintroduktion. Det föreligger ingen större 
skillnad i arbetssätten eller arbetsprocesserna mellan dessa modeller. De syftar i huvudsak till 
att ge stöd och struktur för projekt i form av begreppsförtydligar, praktiska 
arbetsprocessbeskrivningar, dokumentmallar och checklistor. (Tieto Enator, Kort om PPS). 
För att förtydliga ansvarsområden och aktiviteter för de olika rollerna som finns inom 
projektet delar modellerna upp projektorganiseringen i tre olika intressenivåer: 
projektintressenter eller ledningsnivå, projektledning och projektmedarbetare. Detta gör att 
det till exempel finns vissa modeller för ledningsnivå som är generella över hela 
organisationen emedan andra metoder enbart är knutna till produkten eller projektet och är 
anpassade för det specifika fallet.  
 
Metoderna fungerar som styrmodeller för projektet och bygger på olika metoder för att uppnå 
ett såpass effektivt arbetsförfarande som möjligt. Dessa metoder arbetar utifrån en logisk 
indelning av beslutspunkter eller milstolpar efter en process som finns inbyggt i modellerna. 
På projektnivå (projektledning och projektmedarbetare) finns därmed olika styrfaser som 
består i  
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• Förberedelser och genomförbarhet studie 
Denna fas består av vad projektet ska åstadkomma i form av mål och resultat. Kan i 
princip direkt kopplas till det vi i tidigare kapitel kallat för inledande fas och 
planeringsfas. 

• Genomförande  
Denna fas innefattar det faktiska genomförandet av projektet, det vill säga att skapa 
resultat som ligger i linje med projektets mål.  

• Avveckling  
Består av summering och inlärning av projektet för att kunna nyttja denna 
ackumulerande kunskap i kommande projekt. Denna fas överensstämmer med det 
som kallas avslutande fas i projektlivscykeln. 
 

Samtidigt har ledningsnivån i respektive fas en övergripande styrfunktion. I dessa styrfaser 
finns det inbyggt i modellen de tidigare nämnda beslutpunkterna som bryter ner processen till 
mer hanterbara delar vari projektet kan dekonstrueras. Till dessa beslutspunkter kan olika 
sorters färdigheter och dokument kopplas vilket gör det enkelt att identifiera när exempelvis 
riskanalys behövs varvid stöd kan ges i form av mallar för dokument eller checklistor samt att 
det finns riktlinjer i form av vem som ansvarar för vad inom organisationen. Detta för att 
uppnå ett önskat slutresultat enligt principen ”rätt-man-på-rätt-plats-i-rätt-tid-på-rätt-sätt”. 
Modellen har även en funktion för återkoppling vilket skall göras löpande för att kunna 
kontrollera om det sker en förändring, internt eller externt, som gör att behoven för projektet 
förändrats och då säkerställa att resultatet fortfarande är önskvärt och relevant även ur 
klientens perspektiv. Med andra ord finns det en metod inbyggd i dessa modeller som bland 
annat skall kunna hantera eventuella omvärldsförändringar samt stödja en regelbunden 
kommunikation med klienten. 
 
Figur 4 visar en schematisk bild av projektstyrfaserna i PPS och visar processen på både 
ledningsnivå (i bilden nämnd som affärsnivå) och projektnivå med tillhörande beslutspunkter 
och stödjande dokumentmallar. Denna bild visar tydligt att styrningen enligt denna modell är 
nära kopplat till processtänkandet. Modellen ger dock användaren möjlighet att anpassa 
relevanta nyckelfaktorer till projektprocessen genom de beslutspunkterna och färdigheterna 
knutna till dem. Fokus ligger dock på att erhålla någon form av projektledningseffektivitet. 
 

 
Figur 4 PPS styrmodell 
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Schematiska bilden i figur 5 är 
PROPS: s generella projektmodell. 
Det yttre U: et representerar 
styrning och kontroll, denna del 
inkluderar instruktioner för 
planering, projektaktiviteter och 
kommunikation inom projektet. 
Det inre U: et ska representera 
arbetsmodellen som relateras till 
specifika utvecklingsaktiviteter för 
produkten. Det skall betonas att 
PROPS ska användas som en 
modell och inte som en normativ 
samling instruktioner. 

 
Figur 5 PROPS styrmodell 

 
Modellerna tar även upp att mänskligt engagemang är en viktig faktor i projektprocessen. PPS 
ser det som en grund för sin modell och hävdar att dess enkelhet och tydlighet förstärker 
kreativitet och ansvartagande. En annan egenskap som främjar detta är den ständiga 
återkopplingen i projektarbetet som är implementerat i modellen vilket gör den föränderlig. 
PROPS metoden tar även hänsyn till denna aspekt och beskriver projekt och projekthantering 
utifrån fyra kompletterande perspektiv. Utöver det tidigare beskrivna 
projektflödesperspektivet, se figur 5, finns stöd för det mänskliga-, det affärsmässiga- och det 
projektorganisatoriskaperspektivet vilket främst kan kopplas till projekteffektivitet 
(http://www.semcon.se/spm/modell/props_perspektiv.shtml, 2005-11-28).  

U n d e r s ö k n i n g  a v  e f f e k t i v i t e t  o c h  p r o j e k t s t y r n i n g s m o d e l l e r  

T i d i g a r e  f o r s k n i n g  k r i n g  p r o j e k t s t y r n i n g s m o d e l l e r  
Det finns en föreställning inom den mer normativa litteraturen om projektet (PMBOK, 2004, 
Locke, 1996) att dessa modeller gör projektprocessen mer effektiv som bygger på att det 
föreligger en koherens mellan praktik och teori. Tidigare studier rörande dessa modeller visar 
dock på olika slutsatser rörande modellernas effektivitet i detta avseende (Engvall, Kling, 
Werr, 2005, Lindfors, 2004). En studie (Engvall, Kling, Werr, 2005) visar att bland 
projektledare som nyttjar dessa modeller föreligger det konsensus om att de fungerar väl som 
strukturella hjälpmedel för arbetsprocessen. Själva genomförandet eller projektprocessen blir 
mer effektiv med hjälp av modellerna, framförallt skapas ett enhetligt språkbruk för arbetet 
som underlättar kommunikationen mellan projektdeltagarna. Det påpekas dock att modellerna 
inte skall ses, och inte heller ses, som normativa riktlinjer att följa till punkt och pricka utan 
att de bör användas med sunt förnuft annars finns det en risk att ledningen för ett projekt 
enbart gör enligt modellen istället för att tänka själv. Det visade sig vidare att de olika 
projektledarna i viss mån anpassade det praktiska nyttjande av modellerna så att det 
harmoniserade med deras eget arbetssätt. Nyttan av modellerna i det praktiska arbete var i stor 
utsträckning beroende på vilka perspektiv projektledningen hade på projektet. Enligt studien 
är den största nyttan av modellerna inte en mer effektiv, standardiserad arbetsprocess utan 
snarare att modellerna hjälper till att skapa en gemensam, standardiserad förståelse för 
projektet som kan användas som grund för det gemensamma arbetet. Modellernas effektivitet 
beror inte på att de tar hänsyn till olika nyckelfaktorer utan snarare på grund av att de fungerar 
som en gemensam plattform, i fråga om fokus, målsättning och språk, och om 
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projektdeltagarna där har möjlighet för kreativitet inom projektets struktur. Trots att 
modellerna egentligen förespråkar ett standardiserat arbetsförfarande anpassas det praktiska 
arbetet till projektets natur och unikhet. Nyttan av dessa modeller påvisas i en annan studie 
(Lindfors, 2004) men där framhålls det faktiska processförfarandet vara av avgörande 
betydelse i och med att det ger ett oerhört stöd och hjälper till att skapa ett gemensamt mål för 
organisationen. Den huvudsakliga nyttan med dessa databaserade modeller är möjligheten att 
kunna integrera och strukturera arbetet och informationen inom projektet på ett sätt som inte 
är möjligt med ett pappersbaserat system.  

M e t o d  o c h  a n a l y s  
Syftet med fallstudien är att undersöka huruvida projektstyrningsmodeller såsom PPS och 
PROPS fungerar som universala verktyg som tar hänsyn till både projektledningseffektivitet 
och projekteffektivtet. Vi har valt att göra en kvalitativ studie bestående utav fyra individuella 
djupintervjuer med projektledare med erfarenhet utav dessa modeller. Vi ansåg att denna 
metod var mest givande då vi vill genomföra en studie om upplevd praktisk användning och 
vill genom denna metod kunna hitta en flora av åsikter kring likheter och skillnader i 
användandet. Urvalet av dessa projektledare skedde med hjälp av sökningar via Internet, 
sökmotor Google och sökord projektstyrning, PROPS, PPS och företag. Utifrån det resultatet 
valdes ett antal företag ut, företrädesvis projektkonsulter, som vi sedan kontaktade för studien. 
Intervjuerna har till formen varit informella telefonsamtal där vi utifrån ett antal öppna 
frågeställningar försökt utröna den praktiska nyttan med dessa modeller. Frågeställningarna 
lämnades medvetet öppna för att inte styra den intervjuade. Syftet med denna fallstudie är att 
få ökad förståelse för hur styrning och kontroll på ett effektivt sätt sker i praktiken och om 
dessa modeller fungerar ur ett mer holistiskt projektperspektiv samt utröna huruvida det 
föreligger någon kausalitet mellan nyttjandet av dessa modeller och vad vi ovan beskrivit som 
projektledningseffektivitet och projekteffektivitet. Utifrån intervjuerna försöker vi sedan 
således analysera vilka fördelar respektive nackdelar projektstyrningsmodeller har utifrån den 
teori som vi presenterat ovan.  

S a m m a n s t ä l l n i n g  a v  i n t e r v j u e r n a  
Analysen av intervjuerna indikerar att det både föreligger konsensus och diskrepans av nyttan 
med dessa projektstyrningsmodeller. Övergripande ansåg samtliga av de intervjuade att 
modellerna ska användas såsom normativa riktlinjer och att det är viktigt att användaren 
tillämpar verktyget med ”sunt förnuft”. Modellerna skall användas som ett stöd i 
projektarbetet, men om det finns logiska och berättigade skäl att göra något annorlunda än vad 
modellen föreskriver bör detta välkomnas. Ett sådant avsteg från modellerna bör dock göras 
med en saklig förklaring. Att kunna frångå modellerna öppnar upp möjligheten för nyttig 
inlärning och utveckling av projektarbetet. Modellerna ska ses som samlad ackumulerad 
kunskap och ska nyttjas för återanvändning eller som en av de intervjuade uttryckte sig ”man 
skall slippa uppfinna hjulet för varje nytt projekt”. Vidare ansågs modellerna vara som mest 
användbara då användaren förstått modellens grundläggande tanke och vågar ta ett steg bort 
från den eftersom det är då modellen användas med ”sunt förnuft” och inte följs slaviskt. I och 
med att modellen hjälper till att skapa en förståelse för projektets olika delar ansågs den som 
en pedagogisk mall med vilken man kan förklara i vilken riktning arbetet bär. 
 
Det råder även enighet om att det som styrs och kontrolleras i modellerna är huvudsakligen 
tid, kostnad och i viss mån den kvalité som produceras genom projektet. En av de intervjuade 
påpekade även att resurser kunde kontrolleras och därmed även bristen på resurser och 
identifiering av de eventuella ”flaskhalsarna” som kan uppstå. Modellerna ger begränsat 
utrymme för att kunna kontrollera de mjuka värdena, exempelvis nämndes projektledning, 
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och även i viss mån den kvalitén som finns inom projektet. Det finns emellertid möjlighet till 
återkoppling i modellerna som nyttjas i form av slutrapporter och checklistor. På så sätt 
erbjuds en viss styrning av dessa faktorer eller möjligtvis en hänvisning om att tänka på de 
viktiga nyckelfaktorerna, men detta beror i högsta utsträckning på projektledarens praktiska 
förmåga att kunna hantera situationen. 
 
Det finns även konsensus bland de intervjuade kring att ett projekt är en tidsberoende process 
där modellerna kräver att ett antal punkter måste passeras för att gå vidare till nästa. 
Projektledningens ansvar är att presentera ett resultat i enighet med det beställda och detta 
sker med ett klart överlämnade. I och med detta överlämnade ansågs det naturligt att 
projektarbetet var slutfört då det är detta färdiga resultat som arbetet har planerats mot och 
budgeterats för. Uppföljning av projektet sker sällan efter detta överlämnande. Det förklarades 
med att det ligger på beställarens ansvar eller den som tagit över projektet att genomföra en 
utvärdering av nyttan med projektet. En av de intervjuade ansåg att det fanns fördelar att följa 
projektet efter överlämnandet, men att detta sällan skedde på grund av ekonomiska faktorer. 
”Det handlar om pengar” var den lakoniska kommentaren om detta. En av det intervjuade 
framhöll att det finns en modell, PALE, som till skillnad till de tidigare nämnda modellerna 
tar hänsyn till uppföljningsarbetet av ett projekt.  
 
Det som sågs som de stora fördelarna med modellerna bland de intervjuade var att det var ett 
bra sätt att kunna komma ihåg alla essentiella delar som måste göras i ett projekt. Detta så att 
inga viktiga punkter missas eller för att kunna ta fram bättre underlag för arbetet. Exempelvis 
nämndes att vid användandet av PROPS ”var cirka 95 % av arbetet förankrat i detta”. En 
annan stor fördel som lyftes fram av samtliga är att det skapas ett gemensamt språk. Det gör 
arbetet kring projektet tydligt och projektmedlemmarna vet i vilken fas arbetet befinner sig 
vilket leder till att mindre missförstånd uppstår och gör arbetet mer effektivt och 
tidsbesparande. Detta kan med fördel även användas över nationella gränser vilket ofta annars 
kan skapa många språkliga misstag. En av de intervjuade tyckte att en modell behövs för att 
kunna strukturera projektarbete i stora företag och det kan vara faktorn till framgång förutsatt 
att man också är bra på de ”mjuka faktorerna” i ett projektarbete. Det ansågs även att det finns 
andra strukturella fördelar med modellerna än det ovannämnda, exempelvis vid en granskning 
av dokumentationen inom projektet. Med hjälp av modellerna är det lättare att sätta sig in i 
strukturen och därmed kunna identifiera eventuella misstag och fel, vilket enligt de 
intervjuade innebar en klar effektivitetsfördel vid en felsökning. ”Man vet vart man ska börja 
och kan se lätt vad det var som gick fel.” 
 
Åsikterna om flexibilitet i användningen av modellerna var av delad mening bland de 
intervjuade.  Det finns en stor frihet i modellerna men trots detta finns det vissa ”milstolpar” 
som måste genomföras. På grund av detta måste en mängd dokument skapas av 
projektledningen och detta sätt att arbeta kan komma att tolkas som tvingande och 
kreativitetshämmande.  
 
De nackdelar som framhävs kan i huvudsak ses utifrån två perspektiv. Eftersom modellerna 
ska ses som normativa riktlinjer och att appliceringen av dem ska göras med ”sunt förnuft” 
kan det skapas en förvirring om användaren har missförstått syftet med modellen och ser dem 
som absoluta regelverk som måste följas. Detta ansågs kunna leda till att arbetet med 
modellen blir en börda för projektet eftersom den följs slaviskt, vilket leder till 
”överadministration” eller en administrationsfälla. Två av de intervjuade påpekade att det är 
avgörande med en övergripande förståelse för modellens innebörd och först då har 
användaren tendens att lyckats med projektet. Det leder till i praktiken att om det finns det ett 
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bättre sätt att driva projektet kan det vara bättre att frångå modellen för att skapa effektivitet 
eller med andra ord ”modellerna hämmar bara om man inte förstår hur man skall göra”. Det 
framhölls att modellerna ska ses som en hjälp att förstå hur man organiserar och görs inte 
detta skapas det tidigare nämnda administrationsfällan. 
 
Det andra perspektivet är det problem som kan uppstå trots att användaren uppfattat 
modellens korrekta syfte. På denna punkt var inte alla intervjuade samstämmiga utan hälften 
ansåg att det fanns nackdelar även vid ett korrekt användande av modellen. Vad som 
framhölls som nackdel var att modellerna kan göra projektet mer omfattande än vad det 
egentligen det behöver vara, vilket kan göra att arbetet bromsas och uppfattas som 
tidkrävande. Det nämndes dock att det finns modeller som passar för mindre projekt som kan 
lösa detta problem. En av de intervjuade tyckte också att det kunde uppstå problem med att 
modellen kan skapa en viss inlåsning som leder till att kreativiteten i projektet minskas. 
 
Det råder dock meningsskiljaktigheter om ett projekts unikhet. En av de intervjuade uttryckte 
sig om att ett projekt i grunden alltid är unikt. En annan uttryckte sig med att projekt inte är 
unika och att det därför alltid går att använda sig av modellerna, då detta är en sorts 
projektstyrningsform och att de gör att projektledningen sysslar med ”rätt saker på rätt sätt”. 
En tredje uttryckte sig med att projekt bör ses som repetitiva fenomen samtidigt som det finns 
en unikhet i varje projekt. Graden av repetitiva inslag i ett projekt kan relateras till hur 
lärandet inom projektet praktiskt hanteras i modellerna, vilket det även råder delade meningar 
om. Det framhölls att det fanns en viss form av ändringshantering i modellerna, vilket innebär 
att processerna kan effektiviseras och därmed skulle lärandet ha identifierats och hanterats. 
Huruvida denna möjlighet till ändringshantering praktiskt används framgick inte från någon 
av de intervjuade. Enligt en av de intervjuade borde detta förbättras genom tydligare 
återkoppling och återanvändning av tidigare erfarenheter. Även fast modellen bygger på 
tidigare erfarenheter är detta byggt på generell ”best practice” och för att öka effektiviteten 
ansågs det kunna vara en fördel att även kunna använda det interna erfarenhetsskapandet inom 
företaget i modellerna. Det ansågs dock vara svårt att ändra allmängiltigheter som 
projektledare, utan ändringarna är snarare anpassade till projektets unikhet. 
 
Varje intervju avslutades med att de intervjuade fick beskriva hur de definierade ett 
framgångsrikt projekt. Svaren varierade från att beskriva det som ”En kombination av teknik, 
modeller, ledarskap och relationer som ger en god projektmiljö och –kultur” till att förklara att 
ett framgångsrikt projekt är när alla intressenter, beställare, projektdeltagare och användare är 
nöjda. En av de intervjuade beskrev definitionen genom att ranka det viktigaste i ett projekt 
det vill säga att först göra kunden nöjd och få en tidig leverans till marknaden, det näst 
viktigaste var att kunna hantera tid och kvalitén på projektet och sist hur mycket pengar det 
har kostat.  

D i s k u s s i o n  
Det är tydligt att projektstyrningsmodellerna är konstruerade och följer den linje som 
projektprocessteorierna förespråkar. Modellerna är uppbyggda efter den tidsaxel som 
presenteras i teorierna med en uttrycklig början och ett tydligt definierat slut, vilket gör att 
projektet med dessa modeller ses som en temporär och repetitiv process. Av intervjuerna 
framgår att den effektivitet som önskas uppnås och rent praktiskt skapas med hjälp av dessa 
modeller är det som vi valt att introducera begreppsmässigt som projektledningseffektivitet. 
Detta eftersom det som styrs och kontrolleras med hjälp av modellerna i huvudsak är tid, 
kostnad och i viss mån den kvalité som projektet genererar.  
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Projektstyrningsmodellerna tar dock inte i någon större utsträckning hänsyn till de olika 
nyckelfaktorer som presenteras i projektsuccéteorierna förutom att de underlättar till att skapa 
ett gemensamt språk, vilket i sin tur leder en bättre kommunikation inom projektet. Av 
undersökningen framgår att det fritt går att uppmärksamma och inkludera olika specifika 
aspekter såsom exempelvis mjuka värden mellan beslutspunkterna vilket torde innebära att 
passande nyckelfaktorer kan appliceras, men detta främjas inte med hjälp av modellerna utan 
ett sådant ansvar ligger på projektledningen. Denna uppbyggnad av modellerna gör att de inte 
hindrar projektledningen att se varje projekt som unikt om den så önskar. Modellerna fungerar 
som en gemensam plattform, vilken kan skapa en bättre förståelse för projektarbetet. 
Problemet kan dock bli att kreativiteten, den innovativa kraften och ”out-of-the-box”-
tänkande som kan kopplas till unikheten i ett projekt inte främjas utan snarare, enligt vissa, 
kan hämmas av modellerna. Detta kan innebära att denna flexibilitet i 
projektstyrningsmodellerna inte blir en drivkraft till nytänkande utan ett sådant perspektiv 
måste snarare tillföras på individnivå i projektet. Därmed blir det svårt att uppnå fullständig 
projekteffektivitet, kontextuell effektivitet, med stöd av modellerna. Detta kreativa tänkande, 
som till stor del kan vara avgörande för ett projekts övergripande effektivitet och framgång, 
måste istället sitta i huvudet på projektmedlemmarna. Därför är det viktigt, som 
undersökningen visar, att inte se dessa modeller som universalverktyg för ett projekt utan att 
de bör användas med sunt förnuft så att utrymme kan lämnas till projekteffektivtet. 
 
Den uppenbara begränsningen med dessa modeller i projektarbete är således att de inte 
innefattar verktyg som styr och mäter något som kan liknas vid en övergripande kontextuell 
effektivitet. Skälet till detta är dock enkelt. Dessa modeller är inte konstruerade och avsedda 
att beakta denna mer abstrakta form av effektivitet. Modellerna är en spegling och ett 
återskapande av det verkliga och praktiska arbete med projekt där vi uppfattar att fokus ligger 
på projektledningseffektivitet, vilket är vad som styrs och mäts med modellerna. Projektarbete 
ses som en process där det är tydligt vad som skall göras och fokus ligger på målet och 
resultatet som inte sällan framstår som uppenbart från början. Detta synsätt med ett tydligt 
men låst mål kan också vara det som begränsar möjligheterna med ett projekt. Synen på vad 
som är syftet med projektarbetet kommer att prägla resultatet och om detta synsätt är alltför 
styrt av ett visst mål kan detta komma att begränsa projektets resultat. 
 
Projekt är dock och bör även ses som repetitiva fenomen men enbart utifrån ett 
processtänkande för att på så sätt kunna uppnå projektledningseffektivitet, vilket de facto är 
vad projektstyrningsmodellerna gör. Detta är även logiskt i och med att modeller enbart torde 
kunna styra och kontrollera det förväntade, vilket även förklarar att den lärande struktur som 
finns i modellerna ser lärande utifrån perspektivet; projekt som repetitiva fenomen. Då 
lärande består av ackumulerad kunskap från tidigare händelser finns det risk för en tendens att 
glömma bort samtiden, vilket kan skapa en låsning i den innovativa processen i projektarbetet. 
En mer avancerad inlärning och lärande sker i praktiken utanför modellerna, på individnivå. 
Det förefaller även vara svårt att omsätta och införliva sådan erfarenhet till element i dessa 
modeller. Vi önskar emellertid återigen framhålla, såsom vår teoretiska referensram visar med 
en uppdelning av projektprocesstänkandet och projektsuccétänkandet, att ett projekt innefattar 
såväl operationell som kontextuell effektivitet och att detta bör beaktas och uppmärksammas 
vid projektarbete. Denna uppdelning av ett projekt i två effektivitetsdimensioner skapar större 
möjligheter att få en förståelse dels för det praktiska arbetet, dels för möjligheterna för 
projektet. Det förekommer såväl unika och repetitiva inslag i projektarbete men skiljs 
projektledningseffektivitet och projekteffektivitet medvetet åt kan detta möjliggöra att dessa 
båda kan styras, kontrolleras och mätas på ett tydligt och, förhoppningsvis, framgångsrikt sätt. 
Ett projekts inneboende möjligheter ska kopplas ihop med dess unikhet och görs inte detta 
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kan projektet gå miste om viktiga drivkrafter. Frågan blir dock hur detta skall ske med tanke 
på att en såpass stor del av det praktiska arbetet är förankrat i dessa modeller som i huvudsak 
bygger på ett processtänkande. Detta kan innebära en risk för en låsning av kreativiteten och 
det innovativa tänkandet som är nödvändigt för att kunna nå projektets inneboende 
möjligheter. Det torde vara viktigt i en sådan situation att fråga sig, såsom det presenterades i 
vår referensram, vad som är unikt med projekt eftersom detta torde underlätta till att skapa 
möjligheter för projektet samt att hjälpa till att identifieras eventuella nyckelfaktorer i 
projektet.  
 
Som vi ser det finns det ett samband mellan ett projekts eventuella unikhet och dess 
inneboende möjligheter samt projekteffektivitet. Utifrån ett projektets unikhet går det att finna 
dess möjligheter till utveckling men för att finna dessa möjligheter torde det inte sällan krävas 
ett tänkande som sträcker sig ”out-of-the-box”. Det är i huvudsak dessa inneboende 
möjligheter som torde kunna öka projekteffektiviteten. Vad som i större utsträckning bör 
uppmärksammas enligt oss är således de alternativ som ett projekt erbjuder vilket torde skapa 
ett vidgat framgångsspektrum för projektet. Detta är ett perspektiv som sällan 
uppmärksammas i det praktiska arbetet med ett projekt. Ett problem är att projekt i praktiken 
inte alltid ses som unika och detta kan skapa låsningar i en kreativ process, vilket skulle kunna 
leda till att vissa möjligheter med projektet inte till fullo tas tillvara på. Utifrån detta blir den 
presenterade teoretiska referensramen en utopi eftersom den effektivitet som eftersträvas i 
flertalet projektet och som nås med dessa modeller är projektledningeffektivitet. Skälet till 
detta kan vara att man från projektledningshåll huvudsakligen är mål- och resultatinriktad och 
därför sällan söker efter flexibilitet inom projekt. Denna enspårighet som modellerna inbjuder 
till kan därför skapa en övergripande begränsning för projektet, då projektledningen därmed 
riskerar att missa alternativa möjligheter.  
 
Sammanfattningsvis ser vi dessa projektstyrningsmodeller som verktyg för den 
tidsbegränsade projektprocessen, vilket leder till ett kortsiktigt tänkande och gör att dessa inte 
till fullo fungerar som ett övergripande system för ett projekt. Detta beror på den mål- och 
resultatinriktade syn som finns vid projektarbete. Uppbyggnaden av och funktionerna i 
modellerna motsvarar i stor utsträckning det praktiska förfarandet vid ett projektarbete.  
Resultaten från undersökningen tyder på att det som anses som framgångsrika projekt är mätt 
utifrån projektledningseffektivitet. Det som kan komma att behövas lyftas fram tydligare är 
det bredare tidsperspektiv som tillåter att se den verkliga nyttan med projektet vilket torde 
skapa flera möjligheter och därmed potential till ökad projekteffektivitet.  
 
Med ett processtänkande, likt det projektstyrningsmodellerna erbjuder, kan det finnas en risk 
att projektet ses som avslutat i samband med överlämnandet av resultatet till beställaren enligt 
oss. Även om det direkta ansvaret för hur resultatet skall nyttjas efter det torde ligga på 
beställaren borde det finnas ett intresse från bägge parter att följa upp projektet, inte minst om 
projektorganisationen är en del av en större organisation. Det kan inte sällan vara så att det 
faktiska efterarbetet har större betydelse för projektets framgång än den 
projektledningseffektivitet som funnits inom projektet. Ett projekt kan inte rimligen ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv ses som framgångsrikt om inte resultatet direkt, indirekt, 
faktiskt eller potentiellt är vinstgenerande. Därför torde det vara av vikt att ha en förståelse 
från projektledningen att förmå beställaren att förvalta resultatet av projektet på bästa möjliga 
sätt. Undersökningen visar att dylika tankar som motsvarar en femte fas i produktlivscykeln 
finns men att det i praktiken sällan genomförs på grund av ekonomiska aspekter. För att till 
exempel ett produktutvecklingsprojekt skall ses som framgångsrikt krävs det exempelvis inte 
bara att den färdiga produkten produceras utan även att uppföljningen av projektet innefattar 
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såväl en väl genomförd marknadsförningskampanj som ett fungerande logistiksystem. Detta 
kan till synes vara självklart men belyser det faktum att ett projekt inte bör ses utifrån ett 
alltför begränsat tidsperspektiv utan att även förvaltningen av projektresultatet kan ha en 
avgörande del för projektets framgång. Denna aspekt bör därför ingå i det mer övergripande 
effektivitetsperspektivt som vi anser projekteffektivitet innefattar. En skillnad mellan 
operationell effektivitet och kontextuell effektivitet är att operationell effektivitet enligt oss 
bör eftersträvas under den faktiska projektprocessen emedan kontextuell effektivitet bör 
eftersträvas under ett betydligt längre tidsperspektiv, något som vi anser bör lyftas fram i 
projektdiskursen. 
 
Ett projekt kan i detta avseende metaforiskt liknas vid en golfsving. Rörelsen av en golfsving 
avslutas inte när bollen träffas utan rörelsen måste fullföljas hela vägen runt huvudet för att 
kunna slå ett lyckat slag. Detsamma kan sägas om ett projektarbete där fokus i praktiken i 
mångt och mycket ligger på att nå ett avslut, det vill säga träffa bollen. Det kan dock enligt 
vårt synsätt bli ett mentalt handikapp om man begränsar perspektivet på projektet till avslutet. 
Enligt oss bör man se bortom denna mentala horisont för att kunna möjliggöra ett vidgat 
visionärt tänkande, det vill säga att även inom projektarbetet ”fullfölja slaget” för att få ett 
mer lyckat resultat. Som vi ser det finns det en svaghet med projektlivscykeln i och med att 
det finns ett tydligt avslut av projektet med ett överlämnade och övertagande. Det kan finnas 
en risk att en del av projektets möjligheter och potentiella nytta går förlorade där i och med att 
ansvarsförhållandena skiftar. Det paradoxala i detta resonemang är att begränsningen ligger i 
att projekt är temporära organisationer. Det råder inget tvivel om att den faktiska 
projektorganisationen är av temporär natur men det uppstår dock ett övergångsproblem i och 
med att resultatet av ett projekt är av mer permanent natur.    

S l u t s a t s e r  
I denna artikel har vi utarbetat en egen teoretisk referensram utifrån tidigare teori och 
forskning kring projektorganisering där vi gjort en åtskillnad mellan de två olika sorter 
effektivitet som vi anser bör beaktas vid ett projekt, projektledningseffektivitet och 
projekteffektivitet. Dessa två dimensioner av effektivitet anser vi tydliggör komplexiteten av 
styrning och kontroll i ett projekt på ett fattbart och pragmatiskt sätt. Att se effektiviteten i 
projekt som två parallella spår ger en möjlighet till en mer konkret styrning av projekt där 
man både tillåts beakta det verkliga praktiska arbete i projekt samt de inneboende 
möjligheterna i ett projekt. Projekt bör enligt oss å ena sidan ses som en temporär organisation 
med tydliga repetitiva inslag från projekt till projekt som med hjälp av 
projektstyrningsmodellerna gör att projektledningen kan fokusera på 
projektledningseffektivitet. Modellerna skapar flertalet fördelar och möjligheter att styra ett 
projekt genom att integrera och strukturera arbete utifrån ett processtänkande. Ett sådant 
processtänkande torde vara det enda sättet att uppnå effektivitet i det praktiska 
arbetsförfarandet under ett projekt, det vill säga projektledningseffektivitet.  
 
Uppdelningen av effektivitetsbegreppet skapar å andra sidan även en möjlighet till ett mer 
övergripande synsätt där framförallt projektets inneboende möjligheter och den framtida 
nyttan av projektet kan uppmärksammas. Utgångspunkten med detta synsätt att ta till vara på 
unikheten med projektet och utifrån detta identifiera olika nyckelfaktorer som är av vikt för 
det. På så sätt kan projekteffektiviteten lyftas fram och ett längre tidsperspektiv, vilken 
inkluderar en femte fas i projektlivscykeln som presenterat i denna artikel, kan anammas. 
Problemet är dock enligt oss att projektstyrningsmodellerna inte till fullo kan ta tillvara på 
detta effektivitetbegrepp och på grund av att fokuseringen med dessa ligger på 
projektledningseffektivitet finns det risk att modellerna snarare kan hämma denna kreativa 
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och innovativa process. Tack vare denna uppdelning av effektivitetsbegreppen kan 
projektledningen ha större förståelse för att resultatet av ett projekt löper över ett längre 
tidsperspektiv än det faktiska temporära projektarbetet, vilket torde göra att man tar större 
hänsyn till en mer övergripande och kontextuell effektivitet. Som vi ser det ligger den stora 
svagheten med att enbart se projekt som en process i att man arbetar mot ett tydligt avslut 
vilket gör att koncentrationen kring effektivitet ligger på projektledningseffektivitet istället för 
att se bortom denna mentala gräns. Att se projekt i ett längre tidsperspektiv torde öka 
möjligheterna till ökad projekteffektivitet och framgången av ett projekt borde således mätas 
då den faktiska nyttan med ett projekt faller ut, vilket naturligt ligger långt efter ett 
projektavslut. 

F r a m t i d a  f o r s k n i n g  
Under skrivandet med artikeln har vi funnit att ämnesområdet är mycket omfattande och 
komplext. För att ytterligare utveckla den diskussion som förts i artikeln vore det därför 
intressant att se en mer omfattande undersökning som följer ett eller ett flertals projekts 
livscykler med ett beaktande av en femte fas och där de introducerade effektivitetsbegreppen 
granskas. Det vore vidare av intresse att undersöka om det finns en svag punkt i avslut och 
överlämnade av ett projekt då vi, trots att vi inte har funnit någon uttrycklig data som stödjer 
detta, anser att detta kan ha en stor betydelse för projektets framtida framgång och att detta är 
en fråga som sällan lyfts fram i projektdiskursen. 
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