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Förord

Allt för mycket pengar investeras i misslyckade projekt runt om i världen. 
Att skapa ny kunskap kring projekt- och portföljstyrning är viktigt för oss på 
Capgemini då vi ser en stor potential både för vår egen verksamhet, för våra kun-
der och för utbildning och forskning i den akademiska världen.

Capgemini är marknadsledande inom it och management med hög kvalitet i leve-
rerade resultat och dokumenterat nöjda kunder, vilket till stor del kan förklaras av 
vår vilja och förmåga att såväl ta till oss som att skapa ny kunskap. Som en ytter-
ligare förstärkning har vi etablerat samarbete med olika universitet och högskolor. 
Dels för att få tillgång till forskningskompetens och de senaste rönen, dels för att 
tillsammans kunna utveckla ny kunskap. I denna studie har vi haft ett samarbete 
med Jönköpings Internationella Handelshögskola.

Projekt- och portföljstyrning är en del av Capgeminis ordinarie verksamhet och är 
ett globalt satsningsområde. Genom att ligga i framkant kan vi alltid ge våra kun-
der bästa möjliga råd!

Vi vill tacka samtliga individer, företag och organisationer som deltagit i studien 
och bidragit med information och synpunkter. Vår förhoppning är att studien 
framdeles ska skapa nya insikter kring projekt- och portföljstyrning och att kun-
skapen ska kunna användas för att föra verksamheterna ytterligare steg framåt. 

Bo Erixon Jonas Winqvist Jonas Schlyter 
Vice President Vice President Principal 
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Deltagande företag och organisationer
I studien deltog flera av Sveriges största och mest framgångsrika företag, 
verksamma inom en rad olika branscher. 

ABB

Astra Zeneca

Banverket

Bilprovningen

Blekinge läns landsting

Com Hem

Consafe

CSN

E.ON

Försäkringskassan

Green Cargo

Husqvarna

IKEA

Lantmäteriet

Lernia

Luftfartsverket

Länsförsäkringar

Mölnlycke Health Care

Nordea

Nyx Interactive

OKQ8

Peltorp

Posten

Region Skåne

Rikspolisstyrelsen (RPS)

SAS

SCA

SEB

SEB Trygg Liv

SKF

Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL)

Swedbank

Systembolaget

Södra Skogsägarna

Tele2

Telenor

TeliaSonera

Fritidsresegruppen (TUI)

Tullverket

Upplysningscentralen (UC)

Vattenfall

Volvo Cars

Volvo Construction & Equipment

Värdepapperscentralen (NCSD)
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Inledning

Under de senaste decennierna har 
användandet av projekt ökat som 
motor för att utveckla organisationer 
och verksamheter. Många företag 
upplever en situation där de måste 
hantera ett flertal projekt samtidigt. 
Det här skapar ett behov att skifta 
fokus från det enskilda projektet till 
att kunna ta ett samlat grepp på flera 
projekt samtidigt. 

När antalet projekt ökar i omfattning 
ökar också komplexiteten. Detta beror 
ofta på inbördes beroenden där infor-
mation behöver hanteras mellan pro-
jekt och individer, behov av att invol-
vera kunder och leverantörer samt att 
uppkomna frågeställningar ofta går på 
tvärs över organisationsgränserna vil-
ket ytterligare ökar komplexiteten och 
utmaningen för projekten. 

Det finns en hel del studier och lit-
teratur rörande metoder och modeller 
för projektstyrning. För program- och 
portföljstyrning finns det däremot inte 
lika mycket skrivet. Vi kan se ett ökat 
behov och efterfrågan på förklarings-
modeller och analyser som kan hjälpa 
till att skapa förståelse till varför pro-
jekt, program och projektkontor inte 

är mer framgångsrika samt hur pro-
jektverksamhet framdeles bör bedrivas 
och organiseras. 

Syftet med studien är att utveckla 
djupare kunskap och skapa bättre 
förståelse för vilka problem, hinder 
och utmaningar som finns i svenska 
företag och organisationer rörande 
projekt, program och portföljstyrning 
och hur dessa kan hanteras1.  

Studien har genomförts med 113 del-
tagare (80%) fördelat på 44 företag 
och organisationer på den svenska 
marknaden. Studien har vänt sig till 
följande roller i företagen: Ansvarig 
för ett projektkontor (PMO), linje/
affärsområdeschef, CIO, ansvarig för 
projektportfölj, projektledare och 
it-strateg. Informationsinsamlingen 
och sammanställningar genomfördes 
under hösten 2008. Analysarbete och 
utformning av rapporten genomfördes 
under våren 2009.

Urvalet av företag är gjort med hänsyn 
tagen till att få en övergripande bild 
av projekt- och portföljstyrning som 
täcker in olika problem och aspekter 
oavsett bransch, storlek eller typ av 
verksamhet.

1  I den här rapporten använder vi fortsättningsvis begreppet företag när vi refererar till både företag 
 och organisationer.
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Definitioner

Figur 2 Exempel på projektstruktur Figur 3 Exempel på programstruktur
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Figur 1 Tre nivåer inom projekt- och portföljstyrning

Portfölj

Program

Projekt

• Peka ut riktningen – Säkerställa prioritering av rätt utvecklings-  
   initiativ och projekt så att verksamhetens strategiska mål och  
   förändringsbehov kan realiseras
      •   Ansvar: Ledning

• Göra rätt saker – Säkerställa realisering av effektmål 
    genom att styra och koordinera pågående och planerade               
       projekt som har inbördes samband och beroende
  •   Ansvar: Programledning

• Göra saker rätt – Säkerställa genomförande av 
    enskilda projekt och leverans av definierade 
      leveransobjekt
  •   Ansvar: Projektledning

Projektverksamhet kan delas in i tre 
nivåer; projekt, program och projekt-
portfölj vilka har olika syften (se 
figur 1).

För att stödja projektverksamheten 
kan ett projektkontor etableras med 
ett eller flera av ovanstående syften. 
Beroende på projektkontorets roll kan 
olika grad av stöd och styrning till-
handahållas.

Projekt
Ett projekt är en serie aktiviteter 
som, i en tillfällig organisation med 
tilldelade resurser, ska producera ett 
förutbestämt och tydligt definierat 
leveransobjekt inom given tidsram 
och kostnad. Projektnivån är den ope-
rativa nivån inom projekt- och port-
följstyrning (se figur 2).

Program
Ett program omfattar en grupp av 
projekt med gemensamt syfte eller 
mål. Till skillnad från projekt, som 
inom givna tidsramar ska generera 
fördefinierade leveransobjekt, omfat-
tar ett program alla aktiviteter från 
analys och design till implementering 
som syftar till att realisera effektmål. 
Programmets aktiviteter kan bedrivas 
antingen i formella projekt eller som 
ett uppdrag i linjeorganisationen. 
För att säkerställa att effekterna upp-
nås sker löpande en utvärdering av 
programmets behov av att starta nya 
initiativ/projekt för att realisera effekt-
mål. Ett program är tidsbegränsat och 
existerar i normalfallet till dess effekt-
målen realiserats. Program avser den 
taktiska nivån av projekt- och port-
följstyrning (se figur 3).

Begreppet program kan ha olika 
innebörd beroende på vilka man talar 
med. Den definition som beskrivs 
ovan är relativt ovanlig. Vanligare är 
att betrakta ett program som antingen 
ett mycket stort projekt eller som ett 
samlingsnamn för multiprojektstyr-
ning där fokus är att säkerställa leve-
ranser (generera leveransobjekt), och 
inte att säkerställa införande i motta-
gande organisation eller effekthemtag-
ning på längre sikt. 
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Figur 4  Exempel på portföljstruktur

 
Projekt

1+n
Projekt 1 Program

A
Projekt 2 Projekt 3

Projekt
A2

Projekt 
A1

Projekt
A3

Portfölj

 En projektportfölj är 
till skillnad från projekt 
och program inte en 
tidsatt engångsföreteelse 
utan är kopplad till den 
strategiska planeringen i 
företaget. 

”Portfölj
En projektportfölj är till skillnad från 
projekt och program inte en tidsatt 
engångsföreteelse utan är kopplad till 
den strategiska planeringen i företa-
get. Portföljen innehåller de initiativ, 
projekt och program som krävs för att 
utveckla och förändra verksamheten 
utifrån övergripande mål och stra-
tegier. Portfölj avser den strategiska 
nivån av projekt- och portföljstyrning 
(se figur 4).

I företag med många projekt och/eller 
program kan dessa grupperas i port-
följer efter beroenden och syften för 

att underlätta överblick och styrning. 
Exempel på olika typer av portföljer 
är: 

• Produkt (Projekt som prioriteras 
utifrån ekonomi)

• Effektivisering och besparing 
(Projekt som prioriteras utifrån 
ekonomi)

• Hälsa, Miljö, Säkerhet (Projekt  
som prioriteras utifrån risk)

• Lagar och förordningar (Projekt 
som prioriteras utifrån Skall/ 
Bör-krav)
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Figur 5 Projektkontorens olika uppdrag/funktion

Figur 6 Exempel på arbetsområden för ett projektkontor (oavsett uppdrag/funktion)

Projekt-
kontor

Förvalta
Processer
Metoder

Management Kontroll

Kompetens-
utveckling

Support Vertyg/
it-stöd

 • Coach/mentor
 • Projektstöd
 • Metodstöd
 • Administration
 • Förändringsledning

•  Prioritering
•  Riskbedömning
•  Koordinering med andra initiativ
• Resursoptimering
• Kommunikation

•  Projektcontrolling
•   Rapportering/uppföljning
•  Revision och riskanalys
• Effekthemtagning
• Kvalitetssäkring

•  Utbildning
•  Återanvändning
• Research

•  Stöd till projektplanering
•  Uppföljningsverktyg
• Rutiner, mallar, checklistor

Exempel
• Portföljstyrningsprocessen
• Projektstyrningsmodeller
• Systemutvecklingsmetoder
• Modeller och metoder för  
 riskanalys och projektrevision

Administrativt 
projektkontor

• Håller ordning på befintliga  projekt  
 genom en gemensam projektkatalog
• Tillhandahåller metoder & modeller  
 för projektledning
• Sammanställer enskild projekt- 
 information
• Tillhandahåller projektledare
• Utgör kompetenscenter för frågor  
 rörande projekt ”Helpdesk & 
 mentorer”

Stödjande 
projektkontor

Rådgivande 
projektkontor

• Analyserar innehåll & status i portfölj
• Ger rekommendationer på om-  
 disponeringar i portfölj till beställare  
 och ledningsgrupper
• Prioriteringar mellan projekt/portföljer
• Prioriteringar mellan nya idéer &  
 befintliga projekt
• Ställer krav på projektmodell och  
 övergripande styrmodell
• Omfattar idégenerering, genom-
 förande samt effekthemtagning

• Ställer krav på information från 
 projektledare
• Tolkar & analyserar samlad projekt- 
 information, såsom risker & leverans 
 prognoser mm
• Identifierar, koordinerar beroenden  
 och styr övergripande leveranser
• Prioriterar mellan projekt
• Ger råd och stöttar projektledare
• Omfattar beslutande av projekt till  
 genomförande

Projektkontor
Ett projektkontor är en organisatorisk 
enhet för att stödja företaget att hante-
ra projekt genom alla dess faser. Ett 
projektkontor kan på övergripande 
nivå ha olika uppdrag och funktion. 
Capgemini ser projektkontor i tre 
olika funktioner; administrativ, stöd-

jande och rådgivande. Den organisato-
riska hemvisten kan härledas till funk-
tion där den renodlat administrativa 
funktionen ofta är placerad längre ner 
i organisationen medan styrande och 
rådgivande funktioner rapporterar till 
en eller flera roller på högsta lednings-
nivå. Funktionerna bygger på varan-

dra där det rådgivande projektkonto-
ret även är stödjande och administra-
tiv till sin karaktär (se figur 5).  

Ett projektkontors arbetsuppgifter 
kretsar kring sex olika områden men 
har olika fokus beroende på funktion 
(se figur 6). 
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Figur 7 Analysmodell för en organisation eller verksamhet – Star Model

Kultur

2. Organistations-
 struktur 

1. Strategi

3.  Incitament-
 system

4.  Processer,
 roller & it-stöd

5.  Rersurser &
 kompetens

Analysmodell
För att kunna få en fördjupad förstå-
else för projektverksamheten behöver 
den belysas utifrån olika aspekter. I 
studien görs detta med Star Model1.  
Modellen utgår från att en verksamhet 
och organisation kan beskrivas utifrån 
ett antal aspekter – grundläggande 
komponenter. Dessa komponenter 
är Strategi, Organisationsstruktur, 
Incitamentsystem, Processer, roller 
och it-stöd, Resurser och kompetens 
samt Kultur (se figur 7). Genom att 
förändra i de grundläggande kom-
ponenterna och använda dem som 
styrmedel kan beteenden påverkas 
så att organisationen blir effektivare 
och presterar bättre. Att påverka bete-
enden i en organisation är dock en 
process som tar tid och som kräver 
att samtliga styrmedel (komponenter) 
samverkar samt att det finns ett tyd-
ligt och konsekvent ledarskap på alla 
nivåer.

En organisation består av ett antal 
människor med olika kompetenser. 
Tillsammans ska de verka för att nå 
uppsatta mål och strategier. För att 
skapa effektivitet och samtidigt und-
vika att fel arbetsuppgifter utförs finns 
strukturer i form av organisation, 
roller, arbetssätt och it-stöd. För att 
ytterligare säkerställa och stimulera 
rätt beteenden följs verksamheten upp 
(styrning) och tillämpar olika incita-
mentsystem (både finansiella och icke 
finansiella). I de följande avsnitten 
analyseras resultatet av studien utifrån 
Star Model för att förklara varför det 
är svårt att bedriva arbete i projekt-
form och vad som kan göras för att 
öka mognadsgraden inom projekt- 
och portföljstyrning.

1  Edvard E Lawler III, From The Ground Up, 1996
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Analys
Tydlighet, engagemang och stark projektledning är nyckeln till 
framgångsrika projekt.

Figur 8 Framgångsfaktorer och orsaker till att projekt misslyckas
Figur 9 Uppfattningen om balans 
 i projektportföljen
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Analys
Idag genomförs allt mer arbete i pro-
jektform där andelen av den totala 
budgeten som tas i anspråk blir allt 
större. Med en större andel av total 
budget och ökad andel av personal 
som arbetar i projektform ställs högre 
krav på hur projekt och projektport-
följer hanteras för att styra utveck-
lingen och säkra förväntade effekt-
hemtagningar. 

I studien råder stor samstämmighet 
kring vilka framgångsfaktorerna är för 
att lyckas med projekt. De tre faktorer 
som lyfts fram som mest kritiska är:

• Tydliga projektmål

• Stort engagemang från sponsor och 
styrgrupp

• Stark projektledning. 

Dessa framgångsfaktorer är samtidigt 
de områden som företagen anger 
som huvudorsak till varför projekt 
misslyckas. Detta kan också bekräftas 
av andra studier1 som menar att det 
är svårt att arbeta i projektform och 

att allt för många projekt misslyckas. 
Intressant är att framgångsfaktorerna 
är såväl hårda som mjuka. Projekt 
behöver stödjas med bättre strukturer 
och tydlighet från en ledning (pro-
jektledare och styrgrupp) med besluts-
kraft (se figur 8). 

Sannolikt har orsaken till misslyck-
anden också att göra med den kom-
plexitet som skapas av att projektorga-
nisationen ofta går på tvärs över den 
traditionella linjeorganisationen och 
de redan etablerade maktstrukturerna. 
Därutöver framkommer att riskhante-
ring är ett eftersatt område där företa-
gen upplever svårigheter att identifiera 
och värdera risker med konsekvensen 
att mer än 20% av projekten måste 
stängas ner under genomförandet pga 
att projekt- och portföljstyrning blir 
alltför reaktiv och händelsestyrd.

I den följande analysen hanteras 
respektive aspekt var för sig för att 
bättre kunna förstå var grundproble-
men finns för att kunna adressera rätt 
åtgärder.

Strategi
Strategikomponenten omfattar verk-
samhetens inriktning på såväl kort 
som lång sikt och fungerar som väg-
ledning (styrande principer) för hur 
verksamheten ska organiseras och 
bedrivas samt utgör grund för prio-
riteringar av bl a investeringar och 
projekt. 

Styrande principer finns på flera olika 
nivåer; på företagsnivå och nedbrutet 
per enhet samt för respektive projekt, 
program och projektportfölj för att ge 
vägledning kring om, när, var och på 
vilket sätt arbetsuppgifter ska bedrivas 
och organiseras. Studien visar att fler-
talet organisationer aktivt prioriterar 
och omprioriterar i sin projektportfölj, 
men att de inte är nöjda med hur 
portföljen är balanserad (se figur 9). 

1 Ex: Gartner Research 2008-12-04, ID Number G00163351
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” Flertalet organisationer 
är inte nöjda med hur 
portföljen är balanserad. 
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I studien framkommer att det finns 
fyra generella förklaringar till varför 
företagen inte lyckas balansera sin 
portfölj. 

1. Projekten är för många och ligger 
olika i tiden vilket försvårar över-
blick.

2. Projekten är inte tydligt kopplade 
till verksamhetsstrategier och mål.

3. Styrande principer och riktlinjer för 
hur prioritering ska ske saknas eller 
är otydliga.

4. Internpolitik och maktkamp begrän-
sar möjligheten att balansera på 
rationella grunder.

Att antalet projekt är många kan bero 
på flera saker. Det som framkommer i 
studien är svårigheten att få beslut att 
starta större projekt, och att det löses 
genom att stycka upp initiativen i 
mindre projekt för att kunna beslutas 
inom gällande beslutsordning, och 
utan hänsyn till eller koordinering 
med vare sig den övergripande verk-
samhetsstrategin eller med andra pro-
jekt som pågår i verksamheterna runt 
omkring. 

När många projekt ska prioriteras 
sinsemellan krävs att de kopplas till 
övergripande strategier och mål. Med 
enhetliga projektdirektiv där krav 
finns på en koppling till de strategiska 
målen skulle beslut om prioriteringar 
underlättas. Men i studien framkom-
mer att 71% anser att projektdirek-
tiven inte har tydliga syften och mål. 
Vidare innebär en stor mängd projekt 
att det blir svårt att se beroenden mel-
lan olika projekt vilket också måste 
beaktas vid en prioritering. Genom 
att samla projekt med gemensamt 
syfte och/eller inbördes beroenden i 
separata portföljer kan prioriteringen 
förenklas. 

Capgeminis iakttagelser och 
rekommendationer

Huruvida det ska finnas en eller flera 

portföljer kan diskuteras, men enligt vår 

bedömning bör initiativ/projekt läggas i 

olika portföljer baserat på deras syften och 

ges separata budgetar. Med olika portföljer 

underlättas en prioritering genom att lik-

artade utvärderingskriterier kan tillämpas 

inom respektive portfölj.

En annan komplicerande faktor vid 
prioritering av projekt har att göra 
med verksamhetens strategi. Enligt 
Capgeminis erfarenheter kan den offi-
ciella strategin uppfattas otydlig, eller 
i värsta fall inte kommunicerad till 
verksamheten, vilket innebär att det 
existerar olika uppfattningar om hur 
projekten ska prioriteras. Vidare är det 
vanligt att verksamheterna har definie-
rat ett stort antal mål som inte rang-
ordnats inbördes, t ex i ett Balanced 
Scorecard, vilket ytterligare försvårar 
vid en projektprioritering. Detta inne-
bär att Balanced Scorecard är mer 
av ett mät- och analysverktyg för att 
visualisera och förstå verksamheten än 
ett verktyg för att styra och prioritera 
(t ex projekt).

Att en strategi är okänd i verksam-
heten kan bero på att den tar tid 
att kommunicera och förankra. 
Ekonomisk medvetenhet går relativt 
fort att kommunicera, men att ändra 
i strategin vid omvärldsförändringar 
och föra ut den i organisationen tar 
ofta tid. Erfarenheten visar att det 
finns ett gap från det att en strategi 
beslutas till att den är känd i orga-
nisationen och tillämpas. Under 
övergångsperioden är det den gamla 
strategin som uppfattas gälla vilket 
präglar medarbetarnas beteenden. 
Denna organisatoriska tröghet skapar 

” Styrande principer 
och riktlinjer för hur 
prioritering ska ske 
saknas eller är otydliga.



the way we see it

Projekt-	och	portföljstyrning	– Erfarenheter från svenska företag och organisationer	 1�

osäkerhet om vad som gäller och vad 
som ska vara utgångspunkt vid prio-
ritering.

Omprioriteringar och balansering görs 
enligt studien för sällan och är inte en 
direkt konsekvens av förändringar i 
övergripande mål och strategier. 57% 
anser att de inte ändrar sin priori-
tering när strategin ändras. Studien 
visar också att balanseringen i alltför 
stor del är en konsekvens av den årli-
ga budgetprocessen utifrån finansiella 
termer snarare än vad som är strate-
giskt viktigast. 

Capgeminis iakttagelser och 
rekommendationer

Att så många i studien anser att de har 

problem med sin prioritering indikerar 

att området är svårt och kräver genom-

gripande förändringar. De företag som 

har en tydlig koppling mellan projekt och 

strategier har ett bättre utgångsläge för att 

lyckas investera i rätt projekt. Genom att 

säkerställa bättre beslutsunderlag (tydliga 

projektdirektiv med koppling till rangordna-

de mål) skapas transparens mellan strategi 

och projektprioriteringar och därmed för-

utsättningar att på rationella grunder starta 

”rätt projekt” och stänga ner ”fel projekt”. 

Organisationsstruktur
Komponenten organisationsstruktur 
omfattar resurs- och ansvarsfördel-
ning mellan linje, projektkontor och 
projekt. Med en tydlig organisations-
struktur, där det framkommer hur 
roller, ansvar och mandat fördelas, 
skapas bättre förutsättningar för 
arbetsledning, kompetensutveckling 
och resursutnyttjande. 

Studien visar att det i huvudsak finns 
tre områden som adresserar organisa-
toriska brister och otydligheter kring 
projekt- och portföljstyrning: 

1. Ansvarsfördelning mellan linjeorga-
nisation och projekt

2. Projektkontorets roll, ansvar och 
arbetsuppgifter

3. Styrgruppens ansvar och mandat

Ansvarsfördelning	mellan	linje-
organisation	och	projekt

I studien framkommer att framgångs-
rika projekt kräver tydlig arbets-
ledning och effektivitet men dessa 
områden har visat sig svåra att hantera 
samtidigt. Det är svårt att kombinera 
projektarbete med linjearbete och 
uppfattningen hos företagen (86%) är 
att projektarbete ”alltid” nedprioriteras 

till förmån för linjearbete. Situationen 
uppstår vanligtvis då resurstilldelning 
till projekt sker med deltidsresurser 
som parallellt ska sköta sitt ordinarie 
arbete alternativt utgöra resurs i flera 
parallella projekt. Om dessa resurser 
är nyckelpersoner blir de en flaskhals 
som riskerar att försena projekten. 

Enligt andra studier går det att skapa 
ett effektivare resursutnyttjande 
genom att använda sig av deltidsre-
surser då tidsluckor kan fyllas med 
fler arbetsuppgifter. Men det försvårar 
samtidigt möjligheten till arbetsled-
ningen då ansvaret för resursen blir 
otydlig och koordineringsbehovet 
mellan olika projekt och med linjen 
ökar markant. 

Capgeminis iakttagelser och 
rekommendationer

Genom att öka antalet heltidsallokerade 

nyckelpersoner till respektive projekt och 

samtidigt säkerställa att arbetsuppgifterna i 

linjen omhändertas av andra resurser, ökar 

effektiviteten i såväl linje som i projekt.
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Figur 10 Projektkontorens huvud- 
 sakliga ansvar
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Projektkontorets	ansvar

Projektkontor har historiskt etablerats 
för att förbättra styrning och koordi-
nering av projekt och program i stora 
och komplexa organisationer. Men 
de flesta projektkontor har begränsad 
möjlighet att kontrollera och leda 
resurser och förändringsarbete. I stu-
dien framkommer att konsekvensen 
blivit att projektkontoren i huvudsak 
fokuserar på arbete av administrativ 
karaktär, datainsamling, rapportering 
och andra relativt enkla arbetsuppgif-
ter (se figur 10). Cirka hälften av de 
tillfrågade företagen menar att deras 
projektkontor skapar för lite värde 
då de inte arbetar med rätt frågeställ-
ningar.  

Projektkontoren har genom sin admi-
nistrativa roll en överblick som inte 
kommer till sin rätt då de ej är repre-
senterade i vare sig styrgrupper eller i 
den strategiska planeringen.   

Med tanke på nuvarande konjunktur-
läge finns en uppenbar risk att de pro-
jektkontor som inte tar större ansvar 
för dels projektens genomförande och 
realisering av effekter, dels kan skapa 
värde genom att leda budgetplanering 
och hjälpa företagen att bestämma hur 
pengarna bäst bör spenderas, kommer 
att läggas ner inom 1–2 år1.  

Flertalet projektkontor (54%) upple-
ver att ansvaret för att prioritera och 
omprioritera initiativ och projekt är 
mycket otydligt. Det är vanligt att 
projektkontor försöker ta ett ansvar 
men att de saknar formella befogen-
heter. Utan en formell och tydlig roll 
med representation i såväl lednings-
grupp som i styrgrupper ökar risken 
för intressekonflikter och ineffektiva 
beslutsprocesser med felaktiga beslut 
som konsekvens. 

Capgeminis iakttagelser och 
rekommendationer

Det finns en vilja hos projektkontoren att i 

högre grad bidra i den strategiska proces-

sen med rådgivning och prioritering av 

projekt samt uppföljning av effekthemtag-

ning i verksamheten. Denna roll kan inte 

erövras utan kräver ett formellt mandat 

samt acceptans från berörda beslutsfattare 

i linjen. 

Genom att lägga ansvaret på projektkon-

toret att driva hela beslutsprocessen – från 

idé/initiativ till projektinitiering, genomför-

ande och koordinering samt effekthemtag-

ning – skapas förutsättningar för projekt-

kontoret att bli accepterat som rådgivare. 

Därutöver bör projektkontoret få ett ansvar 

att kvalitetssäkra strukturen och efterlevna-

den av projektorganisationens olika ansvar 

som ett led i att säkerställa förutsättningar 

för ändamålsenliga beslutsunderlag.

1 Gartner Research 2008-12-04, ID Number G00163351
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Styrgruppens	ansvar

En styrgrupp har vanligtvis ansvar 
och befogenheter att starta och stoppa 
projekt, tillföra resurser, ge inrikt-
ningsbeslut samt godkänna leveranser. 
Över hälften (51%) av företagen anser 
att styrgrupperna inte tar sitt ansvar 
med hänvisning till i huvudsak föl-
jande orsaker:

• Respektive styrgrupp har svårt att 
överblicka och hantera koordine-
ringsbehov

• Styrgruppsmedlemmar saknar tid 
till förberedelse inför styrgrupps-
möten

• Beslutsunderlagen är bristfälliga 
(ofullständiga, av dålig kvalitet eller 
inte förankrade hos intressenterna)

• Kunskap saknas i styrgruppen om 
vilka förväntningar som finns på 
deras arbete

Många företag anser att det bedrivs för 
många samtidiga projekt (48%) och 
att det därmed blir svårt att kunna se 
beroenden och behov av koordine-
ring. När respektive projekt dessutom 
rapporterar till en för projektet unik 
styrgrupp ökar risken för suboptime-
ring, dvs att beslut fattas utan helhets-
syn och hänsynstagande till angräns-
ande projekt och företaget som helhet. 

Studien visar att det finns en vilja att 
skapa en gemensam funktion för pro-
jektkoordinering och portföljstyrning.  
En sådan lösning fungerar normalt så 
länge som projekten hanteras inom 
ramen för eget ansvarsområde. Att 
koordinering och beslutsfattande inte 
fungerar mellan ansvarsområden torde 
kunna hänföras till en vilja att optime-
ra sitt eget ansvarsområde och att det 
finns olika uppfattningar om vad som 
är bäst för företaget som helhet. 

För att skapa fullständiga och riktiga 
beslutsunderlag och möjliggöra ett 
effektivt beslutsfattande förutsätts 
att projektet omhändertar samtliga 
intressenters behov genom att låta 
dem vara representerade i projektet 
där så krävs; t ex i styrgrupp, samver-
kansgrupp, remissgrupp och referens-
grupp. Om intressentgrupper inte är 
representerade eller medges påverka i 
önskad omfattning skapas lätt intres-
sekonflikter och brister i beslutsun-
derlag som försvårar beslutsfattande. 
Genom att ha en funktion för kvali-
tetsgranskning kopplat till projektet 
kan dess organisation utvärderas med 
avseende på hur strukturen stödjer de 
behov och krav som finns och i vilken 
grad organisationens ansvar efterlevs. 

 Många företag anser 
att det bedrivs för många 
samtidiga projekt och att  
det därmed blir svårt att 
kunna se beroenden och 
behov av koordinering.

”

Capgeminis iakttagelser och 
rekommendationer

Genom att ha samma styrgruppsrepre-

sentation för projekt med inbördes bero-

enden ökar beslutsförmågan i styrguppen 

och minskar risken för felaktiga beslut. 

Beslutsprocessen snabbas upp med posi-

tiva konsekvenser på berörda projekts 

ledtider. Därutöver skapas bättre förutsätt-

ningar att se till företagets helhet, öka sam-

stämmigheten kring olika frågeställningar 

och lösningar samt minskad suboptime-

ring. Vidare bör styrgruppen ta ett tydligare 

ansvar genom att utöver att ta nödvändiga 

beslut, i såväl ord som handling, visa att 

de står bakom projektet.
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” Incitament används 
för att stimulera önskade 
beteenden och omfattar 
alla former av belöningar 
– såväl finansiella som icke 
finansiella.
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Figur 11 Behov av belöningssystem

Figur 12 Ansvarstagare för misslyckade 
 projekt
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Incitamentsystem
Incitament används för att stimulera 
önskade beteenden och omfattar alla 
former av belöningar – såväl finan-
siella som icke finansiella.

Studien visar att det saknas såväl 
intresse som behov av att med stöd av 
belöningar särskilt stimulera beteen-
den som har med projektverksamhet 
att göra. Det som framkommer är att 
sedvanliga ersättningar i form av lön 
anses räcka (utöver aktuella strukturer 
som metoder, processer, projektmo-
deller, mm) som incitament för att 
agera rätt (se figur 11).

Projekt är en organisationsform som 
lämpar sig väl för att under en tidsbe-
gränsad period testa såväl nya idéer 
som medarbetare med potential. Givet 
att projektets syfte och innehåll är av 
tillräckligt intresse för verksamheten, 
skapas en exponering där uppmärk-
samheten kring projektet kan ses som 
en belöning. Vid de tillfällen projekten 
inte möter beställarens förväntningar 
framkommer i studien att det främst 
är projektledaren som får ta ansvar. 
Detta innebär att rollen som projektle-
dare kan innebära en karriärmöjlighet 
om det går bra, men är samtidigt en 
påtaglig risk om det går dåligt (se 
figur 12). 

Projekt kan enligt Capgeminis mening 
förenklat delas in i två grupper; de 
projekt som innebär positiva och de 
som innebär negativa konsekvenser 
för medarbetare eller andra intressen-
ter. Med gruppen ”negativa projekt” 
avses företrädesvis projekt som syftar 
till att genomföra besparingar, effek-
tivisering av arbetssätt eller i övrigt 
anpassa en verksamhet till nya förut-
sättningar. För dessa projekt innebär 
exponeringen en påtaglig risk för pro-

jektledaren som blir en symbol för det 
negativa. Vid tillsättning av projektle-
dare ställs organisationen inför valet 
att antingen tillsätta den bästa pro-
jektledaren och riskera att denne blir 
förbrukad, med valet att tillsätta en 
mindre kvalificerad resurs och accep-
tera en högre projektrisk. I studien 
framkommer att en övervägande andel 
av de projekt som genomförs är av 
karaktären ”reducera kostnader”, ”kva-
litetsförbättring” eller ”organisations-
utveckling” vilket oftast innebär någon 
form av effektivisering med ”negativa 
konsekvenser” för olika intressenter. 
Eftersom det är projektledaren som 
får ta huvudansvaret för projektets 
resultat samtidigt som det inte finns 
en tydlig karriärväg eller ”garanti” till 
framtida karriär för projektledare, kan 
detta sannolikt förklara varför det är 
svårt att bemanna ”negativa projekt” 
med rätt projektledare. Studien visar 
att verksamheterna i stor grad (88%) 
använder sig av externa resurser för 
att få tillgång till rätt kompetens. 

Capgeminis iakttagelser och 
rekommendationer

Det måste vara en större balans mel-

lan risktagande och belöning för att få 

de bästa projektledarna att vilja ta sig an 

utmaningarna med komplicerade projekt 

eller projekt med internpolitiska negativa 

konsekvenser. 
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Figur 13 Portfölj- och projektfaser
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Processer och it-stöd
Komponenten Processer och it-stöd 
omfattar de arbetssätt och rutiner som 
används inom projekt- och portfölj-
styrningens fyra övergripande faser:

1. Identifiera och kategorisera initiativ

2. Balansera portfölj – välja och prio-
ritera initiativ och projekt

3. Genomföra och koordinera projekt 
(enl PMI – Projekt Management 
Institute)

4. Följa upp effekter i verksamheten 

Den tredje portföljfasen, ”Genomföra 
och koordinera projekt”, kan för det 
enskilda projektets livscykel beskrivas 
och analyseras med utgångspunkt 
i PMI:s definition av fem projektfa-
ser (se figur 13). Dessa projektfaser 
beskrivs i en linjär struktur men i 
verkligheten kan faserna ske dels i 
iterationer, dels med viss parallellitet. 
Exempel på detta är att uppföljning 
sker löpande och inte enbart i slutet 
av projektet. 

Processer

Processer definierar i huvudsak VAD 
som ska göras och i vilken ordning. 
Som komplement finns metoder och 
modeller som stöd för HUR arbets-
uppgifter i processen ska utföras. 
Därutöver används olika it-stöd (se 
avsnitt om it-stöd. sid 22) för att 
effektivisera processen och säkerställa 
informationskvalitet.

De flesta företagen i studien anser 
att de har väl utvecklade processer, 
metoder och modeller. Uppfattningen 
är att dessa strukturer passar för såväl 
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Figur 15 Orsak till varför projekt avbryts i förtid
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stora och komplicerade som små och 
enkla projekt. Samtidigt anser ungefär 
hälften av berörda företag att största 
hindret för att få projekt- och portfölj-
styrning att fungera är brister i befint-
liga processer, metoder och modeller 
(se figur 14). Detta torde kunna för-
klaras av att gällande strukturer är allt 
för allmängiltiga och i praktiken inte 
är tillämpliga på det enskilda projektet 
samt att de inte är implementerade på 
rätt sätt i organisationen. Denna brist 
förstärks av att det inte är ovanligt att 
kulturen präglas av att det är viktigare 
att nå resultat än att följa regelverk 

(43%). Då det läggs allt för lite tid 
på att utvärdera genomförda projekt 
(74%) blir inte heller företagen upp-
märksammade på vilka lärdomar som 
bör omhändertas; förutsättningar för 
att skapa ett lärande med ständiga för-
bättringar uteblir. 

Användningen av Tollgate-modeller 
har blivit allt mer vanliga (83%). 
Tollgate-modellen syftar till att säker-
ställa att rätt förutsättningar finns för 
projektet att gå in i nästa projektfas. 
Med Tollgate-modellen kan styrgrup-
pen välja att antingen skjuta på Go/
NoGo-beslut tills dess rätt förutsätt-
ningar finns, alternativt stoppa eller 
stänga ner projekt där förutsättningar 
inte bedöms kunna skapas. I studien 
framgår att modellen inte verkar 
fungera särskilt bra då många projekt 
tillåts fortsätta (65%) trots att de inte 
bedöms ha förutsättningar att lyckas. 

Vad är det då som inte fungerar? I 
huvudsak följs projekt upp på begrep-
pen tid (92%) och budget (89%) 
samt måluppfyllelse (71%). Avvikelser 
borde föranleda en diskussion om 
projektets framtid. Men i studien 
framkommer att överskridande av 
projektbudget i hög grad kan accepte-
ras – det viktiga är att skapa resultat. 

Affärskritiska projekt verkar alltid 
kunna lösa sin finansiering. Orsaken 
till att projekt läggs ner eller stoppas 
sker i första hand mot bakgrund av 
att projektets förutsättningar radikalt 
förändrats eller att projektet inte kan 
leverera den lösning som krävs (se 
figur 15). 

Capgemini har erfarenhet av att det 
finns ett antal drivkrafter som mot-
verkar att projekt stoppas i tid. För 
det första vill ingen förknippas med 
ett misslyckande som ett stoppat pro-
jekt ofta anses vara; projektledare och 
andra intressenter ser inte, eller vill 
inte se de risker som finns. För det 
andra är gränsöverskridande projekt 
ofta förknippat med internpolitiska 
aspekter vilket försvårar beslutsfat-
tande, det är enklare att låta projekten 
rulla och se vad som händer (och 
hoppas att det löser sig). För det tred-
je är det ”svårare att stoppa ett nästan 
färdigt projekt” och tvingas redovisa 
en ”sunk cost”. Vid resursbrist finns 
risk att dessa projekt stoppar eller 
fördröjer en initiering av viktigare 
projekt som ännu inte startat.  

Capgeminis iakttagelser och 
rekommendationer

Det finns en övertro på att strukturer i sig 

löser problemen. Anpassa projektmodeller 

och arbetssätt efter företagets behov och 

säkerställ att de tillämpas genom att ställa 

krav på ett brett införande och kompetens 

hos nyckelpersoner för att skapa den pro-

jektkultur som önskas.

För att säkerställa att rätt projekt körs 

och hindra att projekt med otillräckliga 

förutsättningar drivs för långt bör objek-

tiva projektrevisioner vara ett obligatoriskt 

inslag. Detta kan ske kopplat till en eller 

flera Tollgates och kan beroende på situa-

tion och storlek på projekt genomföras 

med olika ambitionsnivå (t ex fullständig 

revision, fokuserad revision, förenklad/liten 

revision).
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Figur 16 Kvalitetsbedömning av arbetssätt i företagens portfölj- och  
 projektfaser
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Portfölj-	och	projektfaser

I studien framgår att verksamheten 
fungerar olika bra i respektive port-
följ- och projektfas. En första reflek-
tion är att företagen är mest nöjda 
med arbetssätten kring genomförandet 
av det enskilda projektet. Balansering 
av projektportföljen samt uppföljning 
av effekthemtagning är de faser som 
fungerar minst bra (se figur 16).

Balansera portfölj

Rutiner och modeller saknas för att 
åstadkomma en effektiv priorite-
ring av initiativ och projekt (64%). 
Konsekvensen av den bristande 
strukturen är ett personberoende. 
Beslutsgruppens sammansättning och 
förmåga att hantera rationella aspekter 
med såväl emotionella som internpo-
litiska synpunkter påverkar beslut om 
vilka projekt som ska startas och vilka 
beslut som fattas under projektets 
livstid. Detta är ett vanligt problem 
då relativt många företag inte anser 
sig vara nöjda med hur portföljen är 
balanserad (36%).

Det som framkommer i studien är att 
det finns en vilja att arbeta aktivt med 
projektportföljer, men att det saknas 
fungerande processer, metoder och 
modeller, främst för att bättre kunna 
värdera initiativ och prioritera projekt. 
Det framkommer i studien att det ofta 
saknas en tydlig koppling mellan pro-
jekt och företagets strategiska mål vil-
ket är en försvårande faktor vid priori-
tering. Capgeminis erfarenhet är att de 
strategiska målen saknar en inbördes 
prioritering vilket ytterligare försvårar 
prioriteringen. Konsekvensen blir att 
särintressen ges utrymme med risk 
för en för företaget som helhet felaktig 
prioritering. 

Genomföra och koordinera projekt 
– Avsluta projekt

I studien framkommer att projekt 
inte avslutas på ett bra sätt. För lite 
tid läggs ner på att utvärdera pro-
jekt och hur de genomförts (74%). 
I många projektmodeller framkom-
mer att utvärderingsrapporter ska 
skrivas innan projekten stängs ner. 
Capgeminis erfarenhet är att detta inte 

görs, dels beroende på att det inte 
efterfrågas, dels beroende på att tid 
saknas eller att det inte finns utrymme 
i projektbudgeten. 

Överlämningen till linjen är ett annat 
område som lyfts fram som svårhan-
terligt. Om mottagande organisation 
inte varit med på resan, genom repre-
sentation i styrgruppen och i framta-
gande av lösning, är det svårt att få 
acceptans för framtagna resultat vilket 
försvårar ett införande av lösning och 
realisering av eventuella effekter. 

Capgeminis iakttagelser och 
rekommendationer

Avsätt tid i projektbudgeten och ställ krav 

på att projektledaren dokumenterar och 

avrapporterar projektets erfarenheter till 

såväl styrgrupp som ansvarig på projekt-

kontoret för att skapa en lärande organi-

sation.

Låt den mottagande organisationen vara 

delaktig i styr- och remissgrupper samt för-

bered i god tid mottagarorganisation för ett 

införande – inte bara ett mottagande. 

Följa upp effekter i verksamheten

Ännu sämre fungerar processen för att 
mäta och följa upp effekter av levere-
rade projekt där också flerparten av 
organisationerna säger sig sakna fung-
erande metoder och rutiner (80%). En 
förutsättning för en fungerande mät-
ning är att syfte/effektmål i projektdi-
rektiven är tydligt definierade vilket 
ofta inte är fallet (71%). 



 Ofta saknas en tydlig 
koppling mellan projekt 
och företagets strategiska 
mål vilket är en försvårande 
faktor vid prioritering.

”
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Figur 17 Kvalitetsbedömning av it-stödet i företagens portfölj- och 
 projektfaser
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Capgeminis erfarenhet är att Business 
Case driver viljan att mäta och följa 
upp effekter. Business Case är en 
komplettering av en investeringskalkyl 
där även nyttoeffekter av investe-
ringen beräknas. Syftet är att skapa 
ett åtagande kring vilka effekter som 
är möjliga att åstadkomma. Lyckade 
projekt har skapat en balans där de 
förväntningar som målas upp uppfat-
tas som trovärdiga och sedermera kan 
bevisas genom mätning. 

Svårigheten med att beräkna och följa 
upp Business Case kan hänföras till 
ett antal fallgropar. Godtyckligt val av 
kalkyleringsmetod, dubbelräkning av 
effekter och orealiserbara processef-
fektiviseringar är exempel på sådana. 
Med inkorrekta och allt för optimis-
tiska Business Case ökar risken att fel 
projekt startas. För de projekt som 
inte kan motiveras med ett Business 
Case sker ofta en argumentation uti-
från riskaspekter samt lagar och för-
ordningar för att få starta projektet.

Capgeminis iakttagelser och 
rekommendationer

För att undvika onödig internpolitik och 

”akustisk styrning” där den med störst 

makt lyckas driva igenom sina initiativ/

projekt behöver underlagen för beslutsfat-

tande förbättras. Genom att införa model-

ler för inbördes prioritering av företagets 

strategiska mål och sedan koppla initiativ 

och projekt till dessa ges förutsättningar 

att prioritera på rationella grunder, och när 

så behövs genomföra konstruktiva ”what-

if” analyser, t ex utifrån krav på sänkta 

utvecklingsbudgetar eller resursbrist.

It-stöd

It-stöd används för att säkerställa 
informationskvaliteten och skapa 
effektivare processer. Nästan alla före-
tagen i studien har infört it-stöd för 
projekt- och portföljstyrning i någon 
form, men det framkommer i studien 
att det inte fungerar särskilt väl. Precis 
som med processer, metoder och 
modeller fungerar it-stöden olika bra i 
de olika portföljfaserna. It-stöd i pro-
jektgenomförandet är det som anses 
fungera bäst. Däremot indikeras att 
it-stöd för att prioritera och balansera 
projekt inte fungerar. Detsamma gäller 
för att mäta och följa upp effekter i 
verksamheten (se figur 17).

En konsekvens av mindre väl fung-
erande it-stöd är att processerna blir 
manuella. Med en stor del manuellt 
arbete skapas ineffektivitet och sämre 
informationskvalitet med risk för att 
beslut fördröjs eller att felaktiga  
beslut tas. 

I studien har ett antal hinder identi-
fierats som förklaring till att it-stöd 
inte används eller stödjer arbetssätten 
på rätt sätt. I huvudsak framkom-
mer att it-stöden upplevs som allt för 
dyra och komplicerade eller att de 
inte stödjer arbetssätten (se figur 18). 
Om it-stödet i huvudsak används till 
administrativa göromål skapas inte 
tillräckligt värde och nyttan av att 
använda it-stödet upplevs som lågt 
(2%). Det är således ofta upp till indi-
viden att själv avgöra vilka verktyg 
som ska användas. 

Nuförtiden, när så gott som all verk-
samhet stöds med it, är det tämligen 
förvånande att konstatera att it inte är 
mer utvecklat och inte används mer 
inom projekt- och portföljstyrning, 
framförallt på portföljnivå. Det mest 
använda it-stödet idag är Office-pake-
tet och framför allt Excel då det anses 
enkelt att använda, är billigt och till-
gängligt för alla berörda.
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Figur 18 Hinder för att använda it-stöd
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Capgeminis iakttagelser och  
rekommendationer

Ett it-system är till för att förenkla, auto-

matisera och effektivisera processer samt 

säkerställa informationskvalitet. För att 

komma runt svårigheten med att ta beslut 

om och införa stora it-lösningar föreslås 

istället att införa it-stöd successivt med 

start i de delar där det finns störst behov. 

Således bör lösningar införas för priori-

tering och balansering av initiativ/projekt 

samt effekthemtagning vilket skapar en 

direkt nytta för företagets ledning. Med ett 

ökat engagemang från ledningen skapas 

förutsättningar för it-lösningar även inom 

övriga områden.

Men implementera inte ett it-system utan 

att först utvärdera hur det ska användas 

och tillse att nödvändiga strukturer först 

finns på plats. Framtida utvecklingsbehov 

(volymer, projektberoenden och konse-

kvenser på resursbehov), processer och 

arbetssätt för styrning och genomförande, 

tillgång till egen vs extern kompetens, rol-

ler och ansvar, behov av projektkontor är 

alla områden som påverkar val av lösning 

och implementeringstakt.

Resurser och kompetens (HR)
Resurser och kompetens omfattar 
resurs- och kompetensförsörjning till 
projektverksamhet på såväl operativ 
som strategisk nivå. Den operativa 
nivån avser bemanning av projekt 
och program. Den strategiska nivån 
avser resursförsörjning av interna 
och externa resurser över tiden och 
hur resurser ska anskaffas. Området 
omfattar även kompetensutveckling 
och karriärvägar. 

• Med projektverksamhet avses alla 
relevanta instanser såsom t ex styr-
grupp, projektledning och projekt-
grupp samt i förekommande fall 
program och projektkontor. 

• Med resursförsörjning avses hur 
verksamheten ska dimensioneras, 
dvs antal resurser med viss kompe-
tens. 

• Med kompetens avses kombination 
av kunskap och erfarenhet samt 
vilja och attityd. 
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 Företagen har behov 
av att knyta till sig extern 
projektledarkompetens.
”
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Resursförsörjning

I studien framkommer att företagen 
har behov av att knyta till sig extern 
projektledarkompetens för att dels 
få tillgång till rätt antal resurser och 
expertis, dels begränsa risken att sitta 
med obelagda resurser (se figur 19). 
Den externa expertis som normalt 
efterfrågas är kopplat till specifika 
metoder och modeller samt erfarenhet 
av att driva projekt. Expertis rörande 
verksamhetsfrågor hanteras med 
företrädesvis egen personal. Det som 
framkommer i studien är att det finns 
behov av att kombinera både interna 
och externa resurser för att höja den 
samlade kompetensnivån. I studien 
framkommer att syftet med externa 
resurser är att tillföra kompetens för 
att strukturera tankar och idéer samt 
paketera lösningar (strategier, styrmo-
deller, processer, kravspecifikationer, 
organisation, arkitektur, mm).

Historiskt sett har projekt använts i 
relativt liten omfattning och då med 
tillfälliga resurser från den egna verk-
samheten. Med ett allt större inslag av 
projekt ökar nu behovet av förtydli-
ganden rörande roller, kompetenskrav 
och karriärvägar även inom detta 
område.

Capgeminis iakttagelser och  
rekommendationer

Genom att införa verktyg för projekt- och 

portföljstyrning skapas förutsättningar för 

att analysera såväl nuvarande kompe-

tenssituation som att simulera framtida 

resurs- och kompetensbehov. Därigenom 

ges förutsättningar att införa en strategisk 

resursplanering utifrån hur den interna 

resursstrukturen ska se ut och vilka resur-

ser som ska införskaffas externt.

Projektbemanning

I studien framkommer att få före-
tag bemannar sina projekt utifrån 
dokumenterad kompetens (32%). 
Bemanningen sker snarare utifrån per-
sonliga och subjektiva uppfattningar 
om individernas duglighet. Formell 
kompetens hos egna resurser har 
mindre betydelse vilket framgår av att 
egna projektledare certifieras relativt 
sällan (25%). Då det dels finns risker 
för den interna projektledaren att 
driva ”negativa projekt”, dels uppfat-
tas som mindre karriärsbefrämjande 
att arbeta i projekt (64%), saknas inci-
tament att få eller utveckla de bästa 
medarbetarna till att driva projekt. Det 
ökade behovet av kompetens hanteras 
därför genom att kontraktera externa 
resurser med dokumenterade erfaren-
heter där krav på certifiering mer och 
mer efterfrågas. Som komplement till 
certifieringen bör kunskaper och erfa-
renheter rörande kundens kultur väga 
tungt liksom branschkunskap och 
erfarenhet från liknande projekt1. 

En konsekvens av att bemanning sker 
utifrån subjektiva uppfattningar är att 
risken ökar att bemanningen sker med 
individer som inte har förutsättningar 
att lyckas. Resonemanget stöds även 
av Gartner som pekar på att beman-
ning av projektledare oftast sker med 
utgångspunkt i tillgängliga interna 
resurser istället för kompetens2.

Capgeminis iakttagelser och 
rekommendationer

Ställ krav på certifiering och strukturerad 

dokumentation av kompetens hos individer 

för att kunna göra en rationell bedömning 

vid bemanning av projekt. Detta gäller 

såväl projektledare som övriga projekt-

resurser. 

Vid bemanning av projektresurser är det 

viktigt att förstå vad det är för typ av pro-

jekt eller program som ska genomföras då 

de ställer olika krav på kompetensprofiler. 

Negativa omställningsprojekt ställer t ex 

helt andra krav på personlighetsprofiler och 

kunskaper än vad ett utvecklingsprojekt 

inom it gör.  

Figur 19 Motiv till att nyttja externa resurser i projekt
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1 Gartner Research 2008-12-04, ID Number G00163351
2 Gartner Research 2008-12-04, ID Number G00163351
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Figur 20 Förklaringsmodell till Star Model

” Kunskapen om 
projektmodeller i 
företagen är relativt god 
men det finns stora 
svårigheter att tillämpa 
dem i verkligheten. 

Kompetens	i	projektkontor

För att driva projektkontor framkom-
mer i studien att företagens projekt-
kontor inte har rätt förutsättningar 
för att klara sitt uppdrag beroende 
på såväl brister i kompetens (50%) 
som tillgång till resurser (73%). Som 
nämns i avsnittet om organisation (se 
sid 14) finns en strävan att förändra 
projektkontorens uppdrag och roll 
till att bli mer strategiska och rådgi-
vande. I detta uppdrag ligger också 
att utveckla företagets projektkultur 
vilket kräver förståelse för proces-
ser och projektmodeller. Capgeminis 
erfarenhet är att kunskapen om pro-
jektmodeller i företagen är relativt god 
men att det finns stora svårigheter att 
tillämpa dem i verkligheten. 

Capgeminis iakttagelser och 
rekommendationer

För att kunna höja kompetensen hos pro-

jektledare och andra projektrelaterade rol-

ler krävs att dessa hanteras på samma sätt 

som övriga roller i verksamheten. Att vara 

projektledare är en roll som ställer tydliga 

krav på kompetens och bör hanteras som 

ett eget yrkesskrå, gärna organiserade i 

en gemensam funktion för att kunna driva 

områdets och individernas utveckling.

Projektkultur
Kultur definieras som den uppsättning 
av värderingar, attityder och verklig-
hetsuppfattningar som finns inom en 
organisation. Kulturen är ”det som sit-
ter i väggarna” och styr medarbetarnas 
beteenden och agerande genom såväl 
synliga som osynliga regler kring vad 
som är rätt och fel i olika situationer. I 
denna studie begränsar vi oss till den 
kultur som kan kopplas till projekt- 
och portföljstyrning. 

Den kultur som finns i företaget kan 
härledas till dess verksamhetshistoria 
och omfattar medarbetare och chefer, 
processer och arbetssätt, strategier, 
mm. Genom att analysera komponen-
terna i ”Star Model” ur ett helhets-
perspektiv kan kulturen till stor del 
förstås och förklaras. 

De verksamheter som lyckas med att 
få till stånd önskade beteenden har 
utformat sina organisationskompo-
nenter med utgångspunkt i önskade 
värderingar så att de stödjer varandra 
och ligger i linje med strategin. T ex 
företag som värderar samarbete för att 
kunna hålla en hög grad av effektivi-
tet i produktionen, bör utforma sina 
processer så att det klart och tydligt 
framgår hur olika roller ska samverka. 



the way we see it

Projekt-	och	portföljstyrning	– Erfarenheter från svenska företag och organisationer	 2�

Vidare bör belöningssystem inte foku-
sera på individuella prestationer utan 
se till gruppens prestation. Vid rekry-
tering ska lagspelare väljas framför 
individualister, etc.

Mycket arbete som bedrivs i företagen 
sker i projektform utan en tydlig och 
medveten projektkultur. Studien visar 
också att det finns ett antal kulturella 
aspekter som kan förklara företagens 
nuvarande syn på sin projektverksam-
het:

1. Maktstrukturer

2. Styrsystem

3. Organisationsstruktur

Maktstrukturer	

Capgeminis erfarenhet är att makt 
är en stark drivkraft för de flesta 
individer, inte minst för de som är 
i ledande och beslutande ställning. 
Genom handlingskraft och beslutsfat-
tande manifesteras makt. Det är där-
för viktigt för chefer att dels vara de 
som startar projekt, dels medverkar i 
beslutande forum såsom styrgrupper. 

Mandat och ansvar är kopplat till lin-
jeorganisation vilket gör det svårare 
att känna ansvar och engagemang 
för gränsöverskridande projekt. Det 
torde inte vara orimligt att anta att 
linjens ofta operativa frågeställningar 
får större engagemang och prioriteras 

högre även pga sin korta tidshorisont. 
Konsekvensen blir att styrgruppsmed-
lemmar inte tar sig tid till nödvändiga 
förberedelser och risken ökar att fel 
beslut fattas eller kanske att inga 
beslut fattas alls. Den överlägset störs-
ta orsaken till misslyckade projekt, 
utöver otydliga projektmål, är bris-
tande engagemang hos styrgruppens 
medlemmar (67%). 

I Sverige finns en beslutskultur som 
är driven av koncensus med inslag 
av ovilja att hamna i konflikt, vilket 
i studien framkommer genom att 
projektens omfattning synes anpassas 
till eget mandat. Genom att begränsa 
projektens omfattning till egen verk-
samhet minskas risken för att per-
sonliga konflikter med chefskollegor 
uppstår samt att påtvingad anpassning 
till andra delar av verksamheten inte 
behöver göras. Konsekvensen blir att 
fler projekt startas med många bero-
enden vilket försvårar en effektiv port-
följstyrning.

Capgeminis iakttagelser och  
rekommendationer

Med permanenta besluts- eller styrgrup-

per alternativt gemensam styrgrupp för 

projekt med beroenden till varandra skapas 

ett tydligare ansvar och åtagande. Detta 

borgar för ett större engagemang, tydligare 

stöd till projekten och mindre risk för felak-

tiga beslut. 

 Företag som värderar 
samarbete bör utforma 
sina processer så att det 
klart och tydligt framgår 
hur olika roller ska 
samverka. 

”
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Styrsystem	

Företagens styrsystem är främst utfor-
made för att följa upp enskilda projekt 
och dess leveranser med huvudsakligt 
fokus på budget och vad som förbru-
kas. Effekter av projektets leveranser, 
vilka ofta kommer efter att projek-
ten avslutats och ofta uppstår i flera 
delar av verksamheten, följs inte upp 
i lika stor omfattning. Processen för 
att identifiera, verifiera och realisera 
effekter verkar inte vara en naturlig 
del i styrsystemet hos de flesta före-
tagen:

• Identifiera effekter innebär att iden-
tifiera såväl finansiella som icke 
finansiella effekter och beskriva 
dem i ett s k Business Case

• Verifiera effekter innebär att löpan-
de detaljera och bedöma om plane-
rade och pågående åtgärder/projekt 
kommer att ge önskade effekter 
samt signalera behov av att se över 
projektportföljen

• Realisering av effekter innebär att 
säkerställa att effekterna uppstår i 
verkligheten     

Genom att styrsystemet hanterar det 
som är greppbart, dvs det enskilda 
projektet (budgetuppföljning) och inte 
verksamhetseffekter, skapas problem 
såväl före och under som efter projek-
tets löptid. Risk finns att fel projekt 
startas, stängs ner för sent eller att 
kostnaderna skenar iväg. 

Capgeminis iakttagelser och 
rekommendationer

Med en fungerande effektuppföljning ges 

signaler om uppsatta effektmål kommer 

att nås inom ramen för pågående och 

planerade projekt eller om kompletterande 

åtgärder kommer att krävas.

Lika viktigt är att införa system och pro-

cesser för att få tidiga varningssignaler så 

att korrigerande åtgärder kan sättas in i tid. 

Ett exempel är att komplettera traditionell 

tidredovisning med en prognos på kvarva-

rande tid.

Organisationsstruktur

Utanför projekt- eller programorgani-
sationen måste det finnas en organi-
satorisk tillhörighet för alla individer. 
Denna kan till sin karaktär vara av 
antingen formell eller informell karak-
tär, t ex projektledarnätverk. Saknas 
en organisatorisk tillhörighet för 
projektledare och projektrelaterade 
resurser försvåras kompetensutveck-
ling och etablering av en gemensam 
projektkultur.

I studien framkommer att projektleda-
re inte uppfattas som en yrkesgrupp; 
projektarbete främjar inte karriären 
och det är inte självklart att organi-
sera projektledare på ett ställe för att 
underlätta kompetensutveckling och 
erfarenhetsåtervinning. 

Capgeminis iakttagelser och 
rekommendationer

För att få bästa utväxling på individer med 

likartad kompetens som arbetar i samma 

processer bör de samlas på ett ställe – i en 

organisation. Om det finns naturliga arenor, 

forum, databaser eller geografisk närhet 

underlättas diskussioner och erfarenhets-

utbyte.
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 Då företagens styrsystem 
främst är utformade för att 
följa upp enskilda projekt och 
inte verksamhetseffekter finns 
risk att fel projekt startas, 
stängs ner för sent eller att 
kosnaderna skenar iväg.

”
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Sammanfattande iakttagelser och 
rekommendationer
Håll ögonen på bristerna, och gör rätt från början. 

Figur 21 Iakttagelser kopplade till respektive portföljfas
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riktlinjer för prioritering 
saknas eller är otydliga

• Ansvar för ompriori- 
tering och balansering 
av projektportföljen är 
otydligt eller sker för 
sällan

• Internpolitik och makt- 
kamp begränsar möjlig- 
heten att prioritera på 
rationella grunder

• Särintressen ges 
utrymme med risk för 
en för företagen fel- 
aktig prioritering, dvs fel 
projekt startas

• Metoder och modeller 
finns men efterlevs ej

• Löpande riskanalyser 
saknas

• Scope Creep; Nya 
behov och önskemål 
läggs in i befintlig 
projektplan

• Tollgate-metoden 
fungerar inte särskilt bra 
då många projekt får 
fortsätta trots bristande 
förutsättningar

• Projektet förbereder inte 
linjen för en effektiv 
överlämning

• Projekterfarenheter 
omhändertas ej 

• Projekt bemannas med 
individer som inte har 
rätt förutsättningar

• Högre kostnader

• Förseningar och/eller 
kvalitetsbrister

• Metoder, modeller och 
it-stöd saknas för att 
följa upp effekter i 
verksamheten

• Fokusering sker på 
leverans och projekt-
budget, inte vilka 
effekter som uppnås i 
verksamheten

• Svårt att i tid avgöra om 
fler projekt eller korrige- 
rande åtgärder behöver 
initieras så att företaget 
når uppsatta mål

• Osäkerhet vilka effekter 
som verkligen har 
realiserats

Konsekvenser

Studien kan sammanfattas i ett antal 
brister vilka kan kopplas till de olika 
portföljfaserna. De problem som upp-
står under ett projekts genomförande 
kan ofta härledas till de inledande 
portföljfaserna (se figur 21). 

Att göra rätt från början och följa upp 
kommer att sänka den totala kostna-
den för att genomföra projekt samt 
säkerställa att effekter realiseras. För 

att lyckas krävs att företagsledningen 
tar ett större ansvar för att:

•  Starta rätt projekt

• Öka fokusering på realisering av 
effektmål

• Skapa en projektkultur 

• Förändra maktbalansen mellan 
linje och projekt
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Figur 22 Möjliga åtgärder för att göra företagens projekt- och portföljstyrning mer professionell

 

1. Strategi
 •  Prioritera strategiska mål sinsemellan
 •  Skapa en tydlig koppling mellan projekt 
  och företagets strategier

 • Skapa portföljer för projekt och/eller 
  program med gemensamma syften eller 
  starka beroenden

2. Organisationsstruktur
 •  Låt projektkontoret bli en rådgivare i 
  beslutsprocessen

 •  Samla projekt- och projektledar-
  kompetens i en organisation (informell 
  eller formell)

 • Inför gemensam styrgrupp för projekt 
  med beroenden

5. Resurser & kompetens
 •  Hantera interna projektledare som ett 
  yrkesskrå
 •  Ställ krav på certifiering av projektledare
 • Bemanna projekt efter formell kompetens 
  samt branschkunskap, erfarenhet av 
  liknande projekt och förståelse för 
  företagskulturen

4. Processer & it-stöd
 •  Inför modell för projektprioritering och portfölj-
  balansering i den strategiska planerings- och   
  beslutsprocessen

 •  Anpassa och förenkla projektstyrmodell till 
  företagets behov

 •  Inför obligatoriska projektrevisioner och koppla 
  till Tollgates

 • Inför it-stöd successivt med start i prioritering 
  och balansering av initiativ/projekt samt uppföljning   
  av effekter

3. Incitament-system
 •  Höj statusen på projektledning
 •  Tydliggör belöningar och karriärvägar 
  för projektledare

Figur 21 Iakttagelser kopplade till respektive portföljfas

Baserat på ovanstående iakttagelser, 
konsekvenser och behov är 
Capgeminis övergripande rekommen-
dation att öka fokus på program- och 
portföljstyrning istället för det enskil-
da projektet. 

Nedanstående förslag tar sin utgångs-
punkt i den generella bild som fram-
kommer av analysen och kan ses 

som ett ”smörgåsbord” av större och 
mindre åtgärder (se figur 22). Vilka 
åtgärder som är aktuella i det enskilda 
fallet och hur de ska införas beror på 
företagets unika situation och behov. 
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Studiens upplägg och metod

Definition och 
planering av 

projekt

Informations-
insamling

Analys och
produktion

Figur 23 Arbetsfaser

Informationsinsamlingen baserades 
på en enkät med standardiserade frå-
gor och påståenden för att dels göra 
det enklare och snabbare att besvara 
enkäten, dels utgöra underlag för en 
kvantitativ analys. Frågorna tog sin 
utgångspunkt i den litteratur som 
är skriven och i den erfarenhet som 
Capgemini har inom området. För att 
öka kvaliteten i analysen gavs även 
möjlighet att kommentera sina ställ-
ningstaganden per fråga/påstående. 

Enkäten omfattade flera frågor inom 
olika områden såsom: 

• Hur prioriteras initiativ och projekt 
samt av vem

• Hur organiseras projekt-, program- 
och portföljarbetet 

• Vilka belöningssystem finns för att 
stimulera önskade beteenden i pro-
jekt, program och portföljer

• Hur fungerar gemensamma proces-
ser, metoder och arbetssätt 

• Hur fungerar planering och 
anskaffning av resurser och kompe-
tens 

• Hur ser projektkulturen ut

Analysen har genomförts i samar-
bete med Jönköpings Internationella 
Handelshögskola – JIBS vilket har 
skett i olika grad genom studiens 
tre steg. Första steget drevs av JIBS 
och omfattade en deskriptiv analys 
av svaren på respektive fråga. Steg 
två innebar att tolka svaren och sam-
manställa iakttagelser utifrån vald ana-
lysmodell – Star Model. Detta arbete 
skedde i samverkan mellan JIBS och 
Capgemini och resulterade i en publi-
cerad masteruppsats. Det sista steget 
svarade Capgemini för och innebar 
att fördjupa analysen genom att ställa 
olika frågor och svar mot varandra 
för att se nya samband och skapa 
en bättre förståelse för orsakerna till 
aktuella problem. Analysen har sedan 
verifierats genom att ställas mot erfa-
renheter från såväl den akademiska 
världen som praktiska erfarenheter 
från Capgeminis globala nätverk för 
projekt- och portföljstyrning. 
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Om Capgemini

 Capgemini är en av världens främsta leverantörer av konsult-, teknik- och 

outsourcing-tjänster. Vi gör det möjligt för våra kunder att förändra sin affärsverksamhet 

och åstadkomma enastående resultat med hjälp av teknologi. Tillsammans med oss får 

våra kunder insikten och möjligheten att öka sin frihet på marknaden genom vårt unika 

sätt att samarbeta – Collaborative Business Experience – och genom vår globala leverans-

modell Rightshore®, som möjliggör ett erbjudande av rätt resurser på rätt plats till ett 

konkurrenskraftigt pris. Capgemini finns i fler än 30 länder med över 90 000 anställda 

globalt, varav cirka 1 300 i Sverige, och 2008 omsatte vi 8,7 miljarder Euro. 

Mer information finns på www.se.capgemini.com 

Om Capgemini och Collaborative Business Experience 

Capgemini är ett globalt börsnoterat 
bolag med huvudkontor i Paris. 
Aktien är noterad på Parisbörsen. 
Capgeminis tjänster är på övergipande 
nivå fördelat inom fyra discipliner; 
Capgemini Consulting, Technology 
Services och Outsourcing Services 
samt Local Professional Services 
(Sogeti).

Vi erbjuder råd och stöd i förändring 
och utveckling av våra kunders verk-
samheter, allt från strategiutveckling 
till implementering av processer, orga-
nisation och it. 

Vi erbjuder innovativa lösningar 
genom vår expertis inom olika funk-
tionella områden och i kombination 
med vårt djupa branschkunnande. 
Capgemini har ett kvalitetssystem, 
DELIVER, som baseras på ”Best 
Practise” och omfattar processer, 
metoder och modeller inom samtliga 
områden som Capgemini verkar inom. 

Inom projektstyrningsområdet inne-
håller DELIVER modeller anpassade 

till att styra såväl it-projekt som  
management-projekt samt en modell 
för programstyrning. Dessa model-
ler bygger på PMI och Capgeminis 
mångåriga erfarenheter från att driva 
projekt. Till dessa modeller har 
Capgemini kopplat ett certifierings-
program i fyra certifieringsnivåer där 
kunskap i kombination med egen 
erfarenhet och storlek på uppdrag 
utgör grund för en bedömning av cer-
tifieringsnivå. 

I Holland har Capgemini ett ”Center 
of Excellence” som driver och utveck-
lar Capgeminis gemensamma koncept 
kring projekt- och portföljstyrning. 
Centret anordnar även utbildningar 
kring applikationer och projektme-
todik vilket bedrivs regelbundet i 
England och Holland för såväl kunder 
som för Capgeminis projektledare. 

Capgemini är systemoberoende men 
har kompetens på ett flertal olika 
applikationer för projekt- och portfölj-
styrning. 

För att möta våra kunders ökade 
önskemål och krav på att införa stan-
darder i sina verksamheter sker även 
certifieringar på ett antal andra model-
ler såsom Prince2 (projektstyrning) 
och MSP (programstyrning). Dessa 
modeller är även länkade till varandra 
och till andra kända standarder såsom 
ITIL, m fl. 

Genom att ställa krav på certifiering 
på Capgeminis professionella projekt-
ledare erhålls en hög kompetensnivå. 
Inom Capgemini Sverige finns en 
gruppering som heter Business & 
Technology Alignment där konsul-
terna har stor vana av att arbeta på 
samtliga nivåer – projekt, program 
och portfölj – och behärskar etable-
rade projektmodeller på marknaden 
såsom Prince2, PPS, Props och Pejl på 
projektnivå och MSP på programnivå.
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Figur 24 Capgemini företagsfakta

Kontaktpersoner:

Jonas Schlyter, 08-5368 4158, jonas.schlyter@capgemini.com

Jonas Winqvist, 08-5368 4161, jonas.winqvist@capgemini.com

• Capgemini Consulting
 –  Vi stödjer företagsledningar i strategi-  
  och managementfrågor.
• Technology Services
 –  Vi arbetar med planering, design,  
  förvaltning, utveckling och integration  
  av stora it-system och applikationer. 
• Outsourcing Services
 – Vi möter våra kunders verksamhets-
  mässiga och strategiska mål i form av  
  optimerade servicenivåer samt lägre 
  och förbättrade kostnadsstruktur med  
  våra flexibla outsourcinglösningar.

Affärsområden Sektorer Nyckeltal

• Omsättning 2008: 8,7 miljarder Euro
• Huvudkontor: Paris, Frankrike
•  Affärsområdesfördelning (globalt):

Local Professional
Services (Sogeti)
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Capgemini finns representerade i 30 länder med över 90 000 anställda globalt

Nordamerika
8 852

England och Irland
8 482

Frankrike
21138

Södra Europa
6 836

Norden
3 942

Centraleuropa
6 274

Benelux
9 492

Asien och Oceanien
18 487

Ryssland

Europa

JapanKina

Filippinerna

BruneiMalaysia

Indonesien

Australien

Brasilien

Kanada

USA

Mexiko

Argentina

Indien Thailand

1,300 i
Sverige

17,7% 8%

35,3% 39%
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