Lyckas med proje
genom aktiv styrn
Vikten av internationella standarder inom projektområdet kan inte
överdrivas. Det ger förutsättningar för ett gemensamt arbetssätt kring
projekt och förhoppningsvis bidrar det även till att fler projekt blir lyckade.
Ett projekt kan anses lyckat om det går i mål på överenskommen tid och
kostnad med ett resultat som leder till att önskade effekter uppnås internt
eller externt. Men det gäller att projektet styrs på rätt sätt.
TEXT LARS FRIDELL OCH LEIF ÅBERG, PEJL AB
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slutet av juni 2017 publicerades den nya internationella och svenska standarden Governance för
Projekt, Program och Portföljer (SS-ISO
21505:2017 Vägledning för styrning av projekt,
program och portföljer). Governance kan översättas till
styrning. Den kompletterar standarden för Projektledning
som kom i en svensk översättning tidigare under året
(SS-ISO 21500:2012 Vägledning för projektledning –
Begrepp och processer).

Lasse Fridell och
Leif Åberg.

Projekt är en ledningsform
Den nya Governance-standarden lyfter fram att styrningen av portföljer, program och projekt ingår i ett företags
ledningssystem. Det innebär att projekt ska hanteras som
en ledningsform, det vill säga ett sätt att styra och organisera arbetet på. Projektformen, genom dess tillfälliga
organisation och roller, kompletterar och ersätter därför
tillfälligt det vanliga linjearbetets permanenta organisation och befattningar.

Styra verksamhet (Verksamhetsstyrning)
Med stöd av beskrivning av styrningen av hela verksamheten (Ledningssytem)
Löpande verksamhet/produktion

Förändringsarbete

Lednings-/genomförandeform

Lednings-/genomförandeform

Exempelvis sälja/tillhandahålla produkter/
tjänster och myndighetsutövning.

Styrning:
Styrning av den löpande (ordinarie)
verksamheten/produktionen för att uppnå
verksamhets/produktions-/affärsmål
(Produktionsstyrning)
Organisation:
Permanent organistion och befattningar i
ordinarie verksamhet (Linjeorganisation).
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Expemelvis utveckla produkter/tjänster,
arbetssätt och stöd.

Styrning:
Styrning på olika nivåer av förändringsarbete för att uppnå effektmål för den
löpande verksamheten/produktionen och
kund (Förändringsstyrning).
Organisation:
Tillfällig organisation och roller i portfölj,
program och projekt.

Eftersom ett projekt per definition är unikt i någon
mening går det inte att i förhand exakt lägga fast vare sig
tid, kostnad, resultat eller effekt. Det är en av anledningarna till att man valt projektformen. Även om man lägger
ner mycket tid för planering kan man vara säker på att
det aldrig blir exakt som man planerat. Man får helt enkelt nöja sig med ett beslutsunderlag som är på tillräcklig nivå för att man ska kunna ta beslut om att starta,
fortsätta och så vidare. En förutsättning för att detta
ska fungera är att man löpande styr projektet genom alla
projektsteg och faser. Det är här governance kommer in.
Ansvaret för styrning
ingår i projektorganisationen
Förutom att styra samtliga utvecklingsinsatser på portföljnivå, som i grunden är ett verksamhetsansvar, måste
styrning även ske på program- och/eller projektnivå. Om
man studerar de nya standarderna framgår det att styrningen ligger utanför program- respektive projektorganisationerna. Man kan då ställa sig frågan hur man löpande
kan styra mot överenskommen tid, kostnad och resultat
om inte styrningen utförs inom programmet/projektet?
Och hur ska man kunna uppnå effekterna om styrgrupperna inte samtidigt bevakar effektperspektivet?
Borde det inte vara så att ansvaret för styrningen av
programmet/projektet ingår i program-/projektorganisationen samt att effektstyrningen är en integrerad del av
styrningen på samtliga nivåer, det vill säga på nivåerna
portfölj, program och projekt? Om man inte tydliggör
styrgruppernas ansvar för styrningen, inklusive effektstyrningen, på samtliga nivåer samt organisatoriskt ger
styrgrupperna rätt förutsättningar att styra kommer
sannolikt inte antalet projekt som anses lyckade öka
framöver, trots nya internationella standarder.
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PROJEKTSTYRNING

jekt
rning

Projekt är inte något
man kan beställa.
Man bör istället säga
att man bedriver
projekt, ett sätt att
styra och organisera
arbetet på.

Pejls modell
Pejls modeller för portfölj-, program- och
projektstyrning utgår från det synsätt som
presenteras i artikeln. Pejls modeller ingår i
ledningssystemet och är ett komplett ramverk för
förändringsstyrning, som hanterar all governance/
styrning på olika nivåer i utvecklingsverksamheten.
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PROJEKTSTYRNING

Projekt kan jämföras med ett företag (ett företag i
företaget), där det utöver VD-rollen finns en bolagsstyrelse. På samma sätt som en VD ansvarar inför styrelsen,
ansvarar projektledaren inför styrgruppen. Projektet
består därför av två grupperingar där projektägaren, som
ordförande i styrgruppen, ansvarar för styrgruppsarbetet
och styrningen av projektet mot effektmålen, medan
projektledaren ansvarar för att styra och leda arbetet i
projektgruppen (deltagarna) och att leveranserna sker i
överenskommen tid, kostnad och resultat.
ORDINARIE VERKSAMHET
Verksamhetsansvarig chef

PROJEKTORGANISATION

Effektstyrning

Styrgrupp
Projektägaren är
ordförande
Projektstyrning

Projektgrupp
Projektledaren är
ansvarig

Håll isär beställarrollen och projektägarrollen
Med synsättet på projekt som en ledningsform tydliggörs
även vikten av att hålla isär ledningsformen projekt och
ett beställar-/leverantörsförfarande. Ofta sammanblandas
en beställarroll med den roll som ansvarar för styrningen
av projektet, det vill säga projektägare/styrgrupp, trots
att de ansvarar för helt olika saker. Ibland kallas till exempel den som ansvarar för styrningen av ett projekt för
projektbeställare eller bara beställare och man uttrycker
till och med att man ”beställer ett projekt”. Genom att

man nu tydliggör att projektformen är en ledningsform
framgår även att projekt inte är något man kan beställa.
Man bör istället säga att man bedriver projekt, det vill
säga det är ett sätt att styra och organisera arbetet på.
Projektägaren styr tillsammans med styrgruppen
projektet mot uppsatta mål. Denna roll är en aktiv roll,
som har löpande dialog med projektledaren. Självklart
bedrivs det ofta projekt där man samtidigt har en relation
med en leverantör, det vill säga en beställar-/leverantörsrelation. Det kan styras och organiseras på lite olika
sätt, men gemensamt för de olika alternativen är att man
beställer kompetens eller resultat från en leverantör.
Beställarrollen förutsätter inte att man är aktiv på samma
sätt som man är i projektägarrollen och man ansvarar inte
för styrningen av projektet. I detta fall hanterar beställarrollen bara den affärsmässiga relationen med leverantören, där ett avtal ofta upprättas efter en beställning och
ett offertförfarande. Självklart kan dock beställaren vara
samma person som projektägaren.
Varför är det då viktigt att förstå att projekt är en
ledningsform och man ska hålla isär beställarrollen och
projektägarrollen? Jo, för att projekt ska lyckas krävs
en aktiv och dynamisk styrning från projektägare och
styrgrupp, där man löpande hanterar nya omständigheter
som påverkar förutsättningarna att uppnå målen. Om
man som ytterst ansvarig för projektet, det vill säga
projektägare, istället uppfattar sig som en beställare som
lämnat en beställning, finns risken att man inte hanterar
styrningen på det aktiva sätt som krävs för att projektet
ska nå sina mål.
Sammanfattningsvis är det mycket positivt att det nu
tydliggjorts att projekt är en ledningsform och att styrperspektivet lyfts fram. Med ett gemensamt synsätt kring
projekt som ledningsform ökar förhoppningsvis förutsättningarna för att lyckas med projekt.

BESTÄLLARORGANISATION

LEVERANTÖRSORGANISATION

Beställare

Kundansvarig (KAM)

AFFÄRSNIVÅ
PROJEKTNIVÅ

Verksamhetsansvarig chef

PROJEKTORGANISATION

Effektstyrning

Styrgrupp
Projektägaren är
ordförande
Projektstyrning

Områdesansvarig chef

18

Affärsområdesansvarig chef

Projektgrupp
Projektledaren är
ansvarig
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