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Sammanfattning 
Under andra halvan av 1900-talet blev det allt vanligare att organisera arbete i projekt och idag 

är det en populär arbetsform i många organisationer. De senaste tre decennierna har 

organisationer och forskare utvecklat flertalet projektmognadsmodeller, som idag är ett av de 

mest tillämpade sätten för att förbättra effektiviteten i projektbaserade organisationer. Lite 

förenklat består projektmognadsmodeller av ett mätverktyg som undersöker en organisations 

rutiner, mallar och arbetssätt, baserat på en teoretisk modell, som i sin tur grundar sig på vad 

som krävs för framgångsrika projekt. Det råder dock stor osäkerhet kring om och hur 

projektmognadsmodellerna hjälper organisationer att öka sin förmåga att bedriva projekt. 

Dessutom finns få studier i avseende på hur själva mätningen ska utformas på bästa sätt för att 

skapa värde. Denna undersökning syftar till att öka kunskapen om hur svenska projektbaserade 

organisationer tillämpar projektmognadsmätning och på vilket sätt dessa mätningar skapar 

värde. 

Undersökningen baseras på elva intervjuer samt dokumentation från tre projektbaserade 

organisationer som utvecklar sina arbetssätt med hjälp av mognadsmätningar. Intervjuer har 

även genomförts för att beskriva två varianter av projektmognadsmätningar som används i 

Sverige. Då inget förfarande för att utvärdera värdet av mognadsmätningar identifierades i 

litteraturstudien, skapades en konceptuell modell för värdeskapande möjligheter med 

projektmognadsmätning. Modellen möjliggjorde utvärdering av värdet och visade att 

projektbaserade organisationer tydligt bör definiera syftet med mätningarna innan de väljer 

projektmognadsmodell. Ett vanligt förekommande syfte med mätningarna är att införskaffa 

information om hur effektiv organisationen är på att genomföra projekt, jämfört med andra 

organisationer. Denna undersökning har dock inte identifierat någon projektmognadsmodell 

som tillämpas av olika typer av organisationer i Sverige och därför kan uppfylla det syftet.  

Projektmognadsmätningar genomförs vanligen av konsultföretag med hjälp av elektroniska 

enkäter. Enkäterna skickas till personer som innehar olika roller i projekt, men omfattning och 

roller skiljer mellan mätningar. Mätningens fokus skiljer också, från förbättringsmöjligheter i 

enskilda projekt till organisationens gemensamma arbetssätt. Ett aktivt och uttalat arbete med 

projektmognad och förändringsinitiativ inom LKAB som baseras på Svenskt Projektindex, har 

visat på ökad projektmognad. Men den uppmätta mognadsgradens betydelse för en 

organisations förmåga att genomföra projekt är otydlig. Själva förfarandet vid en 

projektmognadsmätning har betydelse för de medverkandes motivation till att utveckla 

arbetssätten. Enkäten som Svenskt Projektindex använder tenderar att minska motivationen till 

att utveckla projektledningsmetodiken. Personer som arbetar i projekt upplever sällan att 

projektmognadsmätningen ökar kunskap om viktiga aspekter i projekt. Projektledare och 

projektkoordinatorer anser inte heller att mätningarna sprider kunskap om hur arbetsuppgifter 

kan genomföras snabbare, billigare eller med bättre måluppfyllelse. Övergripande så bidrar inte 

undersökta projektmognadsmodeller till att sprida kunskap mellan personer som medverkar i 

mätningen, eller från forskningen som ligger till grund för modellerna till de medverkande. 

Synen på vilken projektmognad en organisation innehar skiljer stort inom en organisation. 

Mognadsgraden, enligt enkäten som de undersökta organisationerna använder, har bristande 

koppling till den projektmognadsmodell som mätningen baseras på. Därför bör informationen 

från en projektmognadsmätning integreras med andra informationskällor. Forskning angående 

organisationers projektmognad tycks huvudsakligen vara baserade på en modell som kallas 

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3). Utbredningen av olika modeller 

och jämförelser av olika modellers lämplighet för olika typer av organisationer tycks vara ett 

mindre studerat område. Det råder även brist på studier av alternativ till projektmognads-

mätningar för att utveckla arbetssätt inom projektbaserade organisationer.  



 

 

 

 

  



 

 

Abstract 
Organising work as projects became more common during the second half of the 20th century 

and is today a popular approach in many organisations. Project-maturity models have been 

developed during the last three decades and are one of the most common ways of measuring 

capability and improving efficiency in project-based organisations. A project-maturity model 

consists of a tool that evaluates an organisations routines, templates and ways of working 

against a theoretical model that describes what is needed for successful projects. However, 

many scientists and business professionals are sceptical of whether project-maturity models 

assist organisations in improving their way of conducting projects. There is also a lack of studies 

describing the most appropriate way of measuring maturity, therefore value of project-maturity 

measuring is unknown. This master thesis aims to understand how Swedish project-based 

organisations adapt project-maturity measuring and how this can add value. 

This thesis is based on eleven interviews and documentation from three project-based 

organisations that use maturity measurements to improve and evolve their procedures. 

Interviews have also been conducted in order to describe two different types of project-maturity 

measurements used in Sweden. A conceptual model describing value creating opportunities 

with project-maturity measurements was created, as it became clear that none of the studied 

organisations evaluated the value of the measurements. This thesis shows that project-based 

organisations should define the purpose of using project-maturity measurements before 

adopting a project-maturity model. A common purpose today is to evaluate the maturity in order 

to enable benchmarking against other organisations. Unfortunately, this thesis has not identified 

any project-maturity models as having a diverse enough user base, i.e. being used by different 

types of organisations in Sweden to such an extent that benchmarking is possible. 

In Sweden, project-maturity measurements are usually conducted by consultant companies 

using electronic surveys. These are sent to people with different roles in projects, but the extent 

of the surveys and the roles selected differ between measurements. The focus of the 

measurement varies as well, some focusing on the organisations project model and others on 

opportunities in particular projects. An active approach to project-maturity and improvement 

within the Swedish mining company LKAB, based on the Swedish Project Index, has resulted 

in increased maturity. But the connection between measured maturity and capability of 

managing projects is unclear. The measurement approach has an impact on motivation to 

develop project procedures amongst those taking part in the evaluation. Surveys like the one 

used by the Swedish Project Index tend to decrease motivation to develop project management 

methods. People working in projects rarely feel that partaking in the measurement increase their 

knowledge of important aspects of projects. Project leaders and project coordinators do not feel 

that the way the measurements are done today spread knowledge about how work tasks can be 

performed quicker, cheaper or with increased customer satisfaction. Overall, the studied 

project-maturity models do not exploit the opportunity to let people partaking in the 

measurements share knowledge with one another or learn from the theoretical model. 

The view of an organisation’s level of maturity differs substantially within organisations. The 

survey used by the Swedish Project Index has a questionable capability of measuring maturity, 

according to how maturity levels are defined in the model that the index is based on. Information 

from measurements should therefore be integrated with other sources when improving ways of 

working. Most studies on maturity levels in organisations seem to be based on the 

Organizational Project Management Maturity Model. The prevalence of other models and 

comparisons of the suitability of different models for different types of organisations, appears 

to have been investigated to a much lesser extent. There is also a lack of studies describing 

alternatives to project-maturity measurements for improving procedures in project-based 

organisations. 
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1 Inledning 

Inledningskapitlet börjar med en bakgrund som tydliggör problemområdet och en 

problembeskrivning för att beskriva det sammanhang som problemet existerar inom. Därefter 

preciseras syftet innan undersökningens arbetsprocess beskrivs.  

1.1 Bakgrund 

För att förbli konkurrenskraftiga måste organisationer konstant utveckla sina arbetssätt och metoder, 

i syfte att ständigt bli mer effektiva (Bhuiyan och Bagehel, 2005). För att effektivisera arbetet är det 

allt vanligare att företag organiserar arbete i projektform (Whittington m.fl., 1999; Turner m.fl., 

2012). Sedan slutet av 1990-talet, har organisationer och forskare utvecklat projektmognadsmodeller 

som ett sätt att mäta förmågan att driva projekt och förbättra effektiviteten i projektbaserade 

organisationer (Bushuyev och Wagner, 2014). Kohlegger m.fl. (2009), som har studerat 16 olika 

mognadsmodeller, drar slutsatsen att förmågan mäts genom att utvärdera framsteg inom definierade 

fokusområden, vilket de också anser är syftet med modellerna. Förutom att utvärdera framsteg, kan 

organisationer även se värde i att projektmognadsmodeller ger ett strukturerat och systematiskt 

tillvägagångssätt för att identifiera styrkor och svagheter i projektmetodiken. Styrkor och svagheter 

som kan ligga till grund för prioritering av förbättringsarbeten (Grant och Pennypacker, 2006).  

Projektmognadsmodeller är ett av de mest tillämpade sätten att förbättra projektledning på (Mullaly, 

2014). En fullt mogen organisation kan sägas ha perfekta förutsättningar att nå sina mål (Anderssen 

och Jessen, 2003). Men eftersom det finns få studier av hur projektledning utvecklats över tid, är 

värdet av projektmognadsmätning oklar (Mullaly, 2006). Det råder också oklarhet kring vilken 

koppling mognadsgraden har till förmågan att genomföra projekt. Exempelvis kunde Pretorius m.fl. 

(2012) inte hitta något samband mellan mognadsgrad och upplevda resultat av projekt. Besner och 

Hobbs (2013) identifierade visserligen ett samband mellan mognadsgrad och projektframgång, men 

mognadsgraden kunde endast förklara 14 % av variationen i upplevd framgång. Besner och Hobbs 

studie baserades på en regressionsanalys av data från 744 respondenter där mognadsgraden mättes 

enligt en skala som baseras på Capability Maturity Model Integration (CMMI). Graden av 

projektframgång mättes som respondentens upplevda andel framgångsrika projekt i relation till andra 

organisationer inom samma bransch. 

CMMI är precis som de flesta projektmognadsmodeller, inspirerat av Capability Maturity Model och 

använder en femgradig skala, där nivå fem är den högsta (Grant och Pennypacker, 2006). Nivå fem 

innebär att organisationen kontinuerligt förbättrar olika områden inom projektledning (Backlund 

m.fl., 2015). Det som skiljer modellerna åt är ofta hur organisationer bör gå tillväga för att nå de olika 

nivåerna, och hur datainsamlingen ska genomföras (ibid). Många studier kring projektmognad är 

baserade på enkäter som ger en ögonblicksbild av en eller flera individers uppfattning inom en 

organisation (Besner och Hobbs, 2013; Pretorius m.fl., 2012). Vid undersökningens inledande 

litteraturstudie påträffades endast få studier som analyserat inverkan av mognadsmätning på 

projektutförandet över tid.  
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1.2 Problembeskrivning 

Projekt kan ha stora sociala, ekologiska och ekonomiska konsekvenser. Som det mest tillämpade 

sättet att förbättra projektledning på kan projektmognadsmodeller påverka dessa konsekvenser. För 

att organisationer utifrån begränsade resurser ska prioritera rätt förbättrings- och förändringsprojekt, 

bör information om värdet av olika initiativ vara så fullständigt som möjligt. Det är därför viktigt att 

veta om projektmognadsmätning på ett effektivt sätt bidrar med information om vilka 

förändringsinitiativ som en organisation bör prioritera, utifrån den sociala, ekologiska och 

ekonomiska påverkan förändringen får på framtida projekt.  

Projektmognadsmodeller bidrar enligt Grant och Pennypacker (2006) med ett strukturerat och 

systematiskt tillvägagångssätt för att identifiera styrkor och svagheter i en organisations 

genomförande av projekt. Dessa styrkor och svagheter kan i sin tur ligga till grund för prioritering av 

förbättringsarbete. Värdet som eventuella förbättringsarbeten leder till kan anses vara beroende av 

informationen som en projektmognadsmätning ger. Värdet beror också till stor del på hur själva 

förbättringsarbetet genomförs. Genomförandet undersöks inte i detta arbete eftersom det inte 

nödvändigtvis behöver vara kopplat till projektmognadsmätningen. Det finns även tydliga kopplingar 

mellan kultur, struktur och effektivitet enligt Zheng, Yang och Mclean (2010). Denna undersökning 

har därför begränsats till mognadsmätning inom svenska organisationer, för att minimera kulturella 

skillnader.  

1.3 Syfte 

Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om hur svenska projektbaserade organisationer 

tillämpar projektmognadsmätning och på vilket sätt dessa mätningar skapar värde. Detta ska uppnås 

genom att besvara fyra frågeställningar. Den första frågeställningen avser att kartlägga nuläget och 

utgöra en grund för resterande frågeställningar. För att förstå varför mätningarna genomförs på det 

sätt de görs idag är det även intressant att undersöka hur mätningarna har utvecklats. På det viset kan 

lärdom tas från tidigare misstag och fortsatt utveckling är lättare att förutse.  

1. Hur genomförs projektmognadsmätningar och hur har genomförandet utvecklats? 

Det finns ett antal olika typer av projektmognadsmätningar som troligtvis skiljer både i genomförande 

och utveckling. Genom att undersöka skillnaderna kan kunskap om fördelar och nackdelar av olika 

typer skapas. 

2. Vad skiljer mellan olika typer av projektmognadsmätningar? 

Projektmognadsmätningar baseras på teoretiska modeller. Undersökningsfråga fyra avser att 

tydliggöra förhållandet mellan projektmognadsmodellen och processen för genomförandet av 

mätningen. 

3. Vilken koppling finns mellan projektmognadsmätningens utformning och projektmodellen? 

Genom att besvara frågeställning fem så utvecklas tankar som organisationer sedan kan ta ställning 

till för att avgöra på vilket sätt mätningar skapar värde för dem. 

4. Vilka möjligheter finns till värdeskapande i projektmognadsmätningar? 
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1.4 Arbetsprocessen 

Figur 1 sammanfattar genomförandet av undersökningen som resulterat i denna rapport. Processen 

startar med en förstudie för att ge en övergripande bild av aktuell forskning om 

projektmognadsmätningar. Förstudien samt fallstudien genomförd av Backlund m.fl. (2015) 

resulterar i en bakgrund till det problemområde som undersökts. Därefter följer metodutformningen 

som ska säkerställa att undersökningen blir effektiv, att undersökningsfrågorna besvaras, att syftet 

uppnås och resultatet blir så användbart som möjligt. Litteraturstudien jämförs sedan med 

datainsamling så att teorier kan omtolkas med hjälp av ny information och tvärt om. Slutligen 

presenteras resultat, diskussion, rekommendationer, och förslag till fortsatta studier. 
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2 Undersökningsmetod 

Detta kapitel beskriver hur undersökningen utförts och innefattar val av undersökningens syfte, 

strategi, ansats, datainsamling och analysmetod. Slutligen utvärderas metoden i och med en 

diskussion om validitet och reliabilitet.  

De övergripande metodval som gjorts i undersökningen sammanfattas i Tabell 1. Urval av 

fallprocesser beskrivs i avsnittet för undersökningsstrategi. Val av respondenter för intervjuer 

beskrivs i avsnittet för datainsamling. 

Tabell 1. Sammanfattning av undersökningsmetod 

Avsnitt Förklaring Vald metod 

2.1 Undersökningssyfte 
Tydliggör vilken typ av kunskap som 

undersökningen ska resultera i 
Utforskande och utvärderande  

2.2 Undersökningsstrategi 
Tydliggör vilken typ av information som 

krävs för att nå syftet 
Kvalitativ information genom fallstudier 

2.3 Undersökningsansats Beskriver samspelet mellan teori och empiri Abduktiv 

2.4 Datainsamling 
Tydliggör vilket sätt information inhämtas 

på 

Semistrukturerade intervjuer, 

dokumentation och litteraturstudie 

2.5 Analysmetod 
Tydliggör hur empiri och teori ska besvara 

frågeställning och syfte 

Inomfallsanalys, flerfallsanalys, 

teorijämförelse och mönstermatchning 

2.6 Metodutvärdering 
Tydliggör om rätt parametrar undersökts 

och hur generaliserbara resultaten är 

Beskrivning av informationsvägar, 

triangulering och tillgänglig rådata 

 

2.1 Undersökningssyfte 

Forskning kan enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2012) syfta till att utforska, beskriva och/eller 

förklara ett ämne. Förutom dessa tre presenterar Cargan (2007) utvärderande forskning som ett fjärde 

syfte. Alla fyra författare är eniga i att forskningssyften hjälper forskare att klargöra för sig själva och 

för läsaren vilken typ av kunskap som en studie ska generera. Befintlig forskning om 

projektmognadsmätning är inte entydig angående vilket värde dessa mätningar tillför organisationer. 

Syftet med undersökningen är därför att öka kunskapen om hur svenska projektbaserade 

organisationer tillämpar projektmognadsmätning och på vilket sätt dessa mätningar skapar värde. 

Därav är den här undersökningen av utvärderande karaktär. Men eftersom det även finns relativt få 

studier inom ämnet så ska undersökningen också ses som utforskande. 

Utforskande studier behandlar enligt Cargan (2007) relativt okända ämnen för att generera idéer till 

fortsatta studier. En utforskande studie kommer därför ofta producera konceptuella generaliseringar 

som senare kan testas. Den utforskande processen karakteriseras enligt Patel och Davidsson (2011) 

av kreativitet, idérikedom och många datainsamlingstekniker. Beskrivande studier skiljer från 
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utforskande studier i det avseende att viss information finns inom ämnet vilket gör att resultatet kan 

preciseras mer (Cargan, 2007). Målet kan vara att skapa förståelse för om ett antal variabler är 

relaterade, eller att skapa modeller (Patel och Davidsson, 2003). Förklarande studier används enligt 

Saunders m.fl. (2012) när orsakssamband mellan två eller fler variabler ska förklaras. En förklarande 

studie har som mål att kunna förklara förändringar i en variabel med hjälp av andra variabler (Cargan, 

2007). Utvärderande studier har som syfte att klargöra hur effektivt ett projekt eller liknande är på att 

uppfylla sitt mål, (ibid). 

2.2 Undersökningsstrategi 

För att samla in, presentera och analysera data på ett trovärdigt och rättvist sätt krävs, enligt Yin 

(2009), att metoden är tydligt strukturerad. Studien börjar lämpligen med en litteraturgenomgång eller 

förstudie, för att skapa en förståelse för problemet. Problemet leder sedan till utformningen av 

studiens syfte (ibid). Cresswell (1994), som diskuterar kvalitativa och kvantitativa forsknings-

strategier, menar att litteratur även kan användas på två andra sätt i en studie. Litteratur kan tydliggöra 

kopplingar mellan insamlad data och data från andra studier, samt utgöra en grund som slutsatser kan 

jämföras med. I detta arbete har litteratur använts i förstudien samt för att identifiera kopplingar 

mellan insamlad data och data från andra studier.  

Eftersom inga studier hittades angående hur processer för projektmognadsmätning utvecklas i 

organisationer eller vilka aktiviteter som är värdeskapande, så krävdes ny data. Enligt Holme och 

Solvand (1997) finns det mer eller mindre kvantitativa och kvalitativa strategier, för att inhämta ny 

data. Kvantitativa metoder omvandlar data till siffror, som ofta ligger till grund för statistiska analyser. 

Kvalitativa metoder låter forskare tolka icke numerisk information (ibid). Kvalitativa strategier valdes 

eftersom undersökningen antogs kräva en djupare förståelse för genomförande av mognadsmätning. 

Saunders, Lewis och Thornhill (2012) anser att ett pragmatiskt synsätt, som innebär att koncept endast 

är relevanta om de leder till handling, ofta leder till att flera metoder används. Pragmatiskt synsätt har 

gjort att kombinationer blir allt vanligare inom social forskning trots att en kombination komplicerar 

metoden (ibid). Författarna diskuterar experiment, enkäter, arkivstudier, fallstudier, etnografi och 

aktionsforskning som exempel på strategier. 

Tabell 2 redogör för olika strategiers styrkor och svagheter i förhållande till undersökningens syfte. 

Experiment anses inte lämpligt för den här undersökningen eftersom syftet är beskrivande och inga 

faktorer som påverkar värdeskapandet av projektmognadsmätning identifierats i förväg. Etnografi 

används för att studera grupper av människor vilket inte är syftet med denna undersökning. 

Aktionsforskning innebär att handlingar som påverkar det som undersöks genomförs vilket inte är 

lämpligt för att beskriva något i sin nuvarande form. 
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Tabell 2. Styrkor och svagheter med olika strategier baserat på Yin (2009, s.8) 

Strategi Styrkor Svagheter 

Enkäter 
Kan ge en representativ bild för större 

undersökningsgrupper 

Svårt att skapa en djup förståelse då antalet frågor 

behöver begränsas av praktiska skäl och följdfrågor 

inte är möjliga i större utsträckning 

Arkivstudie Kommer från den verklighet som studeras 
Andrahandsdata är insamlad i ett annat syfte och kan 

sällan besvara alla frågor i en undersökning 

Fallstudie 
Lätt att kombinera olika datainsamlingstekniker 

och en djup förståelse kan erhållas 

Ger tveksamheter kring hur applicerbart resultatet är 

för andra organisationer än de som undersöks 

 

Det krävs relativt stor kunskap för att förstå hur projektmognadsmätning genomförs i organisationer, 

hur resultaten används, samt hur värdet av undersökningen analyseras. Fallstudie ansågs därför vara 

den mest relevanta strategin, i enlighet med Tabell 2. En fallstudie är enligt Yin (2009) en djupgående 

empirisk analys av ett nutida fenomen i sin naturliga miljö, där gränserna mellan fenomenet och 

sammanhanget inte är tydligt. Undersökningen syftar till att förstå hur svenska projektbaserade 

organisationer tillämpar projektmognadsmätning och hur värdeskapandet av dessa mätningar kan 

maximeras. Så många processer för projektmognadsmätning som möjligt bör undersökas för att 

bygga upp denna förståelse men av praktiska skäl anses det rimligt att studera maximalt tre. De olika 

processerna gör att undersökningen liknar en multipel fallstudie och enligt Yin (2009) kan flera 

datainsamlingstekniker med fördel kombineras. Författaren anser därför att information fortfarande 

kan samlas in genom arkiv och enkäter men de ska ses som datainsamlingstekniker snarare än 

strategier. 

2.2.1 Val av fallprocesser 

En process för projektmognadsmätning ansågs intressant att undersöka om den genomförts flera 

gånger, eftersom en organisation då haft möjlighet att förbättra processen. Dessutom bör 

organisationer ha bättre uppfattning om upplevt värde av mognadsmätningar om processen funnits 

under en längre tid. En avgörande faktor för val av fallprocesser var också huruvida organisationen 

hade möjlighet att delta i en undersökning. 

Svenskt Projektindex (SPI) är resultatet från en årlig mätning med syfte att ”bygga upp kunskap om 

läget i svensk projektverksamhet och skapa insikt kring ämnets komplexitet” (SPI, 2014, s. 8). 

Mätningar har genomförts sedan 2010 och är öppna för alla, vilket gjorde indexet lämpligt som 

underlag för att identifiera organisationer som under en längre tid arbetat med projektmognads-

mätning. LKABs projektavdelning som genomfört SPI-mätningar i ett antal år har även studerats 

tidigare av Backlund m.fl. (2015). Genom att utgå från en tidigare studie gavs möjlighet att studera 

projektmognadsmätnings utveckling över tid. Därav genomfördes en djupare undersökning av 

processen vid LKABs projektavdelning.  
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För förslag angående andra relevanta processer att studera togs kontakt med företaget bakom Svensk 

Projektindex (SPI), samt LKABs projektavdelning. I intervju med chefen för verksamhetsutveckling 

inom LKABs projektavdelning framkom information om Byggprocessmätning, en typ av 

mognadsmätning som skiljer sig från de som identifierats i förstudien. Byggprocessmätning fokuserar 

på enskilda projekt istället för en organisations projektmodell och övergripande arbetssätt. Skillnaden 

i fokus ansågs därför relevant att undersöka och information samlades in med hjälp av en intervju. 

För att få en uppfattning om vald mognadsmodells inverkan på processen för projekt-

mognadsmätning, undersöktes ytterligare två processer baserade på SPI. Två återkommande företag 

i SPI mätningarna var Göteborg Energi och Kungsbacka Kommun. Undersökningarna hos de 

västsvenska organisationerna blev mindre djupgående och därför av mer validerande karaktär. 

2.3 Undersökningsansats 

Björklund och Paulsson (2003) samt Patel och Davidson (2011) beskriver samspelet mellan teori och 

empiri med tre tillvägagångssätt; induktiv, deduktiv eller abduktiv ansats. En induktiv ansats utgår 

från en mängd enskilda fall, observerade i empirin, och förklarar ett samband som generellt giltigt. 

På så sätt skapas ett teoretiskt ramverk. En deduktiv ansats utgår från en teori, alltså en generell regel, 

för att skapa en hypotes som sedan testas med hjälp av empiri (ibid). 

Alvesson och Sköldberg (2008) anser att de flesta fallstudier i praktiken använder en abduktiv ansats, 

vilket även är fallet i denna undersökning. Det innebär att litteraturstudier och teori ger upphov till 

frågor, som försöker besvaras genom till exempel intervjuer. Svar som i sin tur analyseras och generar 

behov av vidare litteraturstudier. Växelverkan mellan teori, empiri och analys bidrar till att förståelsen 

ökas succesivt, då bland annat teori omtolkas i skenet av empirin. (ibid) 

2.4 Datainsamling 

Inom ramen för en fallstudie anser Yin (2009) att data kan samlas in från sex typer av källor; 

dokumentation, arkiv, intervjuer, direkt- och deltagagandeobservation, samt fysiska artefakter. I 

Tabell 3 sammanfattas styrkor och svagheter med de tekniker som enligt Yin (2009) kan vara 

relevanta för undersökningen. Fysiska artefakter och arkiv anses inte relevanta eftersom 

projektmognadsmätningar inte genomförts under en längre tid och syftet är att beskriva hur de 

genomförs idag. 
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Tabell 3. Styrkor och svagheter med olika datainsamlingstekniker enligt Yin (2009, p. 102) 

Källtyp Styrkor Svagheter 

Dokumentation Stabil – kan studeras flera gånger 

Diskret – inte skapad för undersökningen 

Exakt – konkret information med namn, 

referenser och andra detaljer 

Vältäckande – täcker en längre period, 

flera hädelser 

Tillgänglighet – kan vara svårt att hitta eller 

undanhållas  

Vinklad – om inte all dokumentation är 

representerad 

Partisk – författarna kan haft dolda agendor 

 

Arkiv Samma som för dokumentation 

Precis och ofta kvantitativ 

Samma som för dokumentation 

Tillgänglighet – kan även döljas av integritetsskäl 

Intervju Styrda – fokuserar på undersökningens 

område 

Insiktsfulla – ger bild av hur saker 

uppfattas och förklaras  

Vinklad – på grund av dåligt utformade frågor 

Partisk – svarande kan ha dold agenda 

Återgivning – dåligt sammanfattad 

Återspegling – den intervjuade svarar som den tror 

att intervjuaren vill att den ska svara 

Direkt 

observation 

Verklighetsbaserad – studerar nutida 

händelser 

Styrda – fokuserar på undersökningens 

område 

Tidskrävande – kostsamt med många observatörer 

Urval – kan krävas på grund av tidsaspekten 

Återspegling – händelser kan utvecklas olika på 

grund av observation 

Deltagande-

observation 

Samma som för direkta observationer 

Insiktsfullt – ger information om hur och 

varför personer agerar som de gör 

Samma som för direkta observationer 

Vinklad – observatör kan ha dolda agendor 

 

För att få en förståelse för hur organisationer genomför projektmognadsmätningar ansågs intervjuer 

samt dokumentation så som rutiner och guider vara lämpliga metoder för datainsamling. Ett sådant 

angreppssätt ansågs mer tidseffektivt än observationer. Kombinationer av källtyper ansågs ha 

möjlighet att reducera svagheter som fanns om metoder användes individuellt. Olika typer av 

observationer ansågs också orimliga att genomföra eftersom en process för projektmognadsmätning 

pågår under lång tid. Dessutom måste en förståelse kring de inblandades åsikter skapas, vilket är svårt 

att göra genom observation. 

Enligt Yin (2009) är intervjuer en av de viktigaste informationskällorna till en fallstudie. Intervjuer 

kan genomföras på många sätt och Yin (2009) anser att enkäter är en typ av intervju, eftersom det kan 
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klassas som en konversation mellan två eller fler parter. Om diskussionen förs av en grupp människor 

så kallas det ofta fokusgrupp. En intervju där frågorna är förbestämda och ställs på ett förbestämt sätt 

är enligt Saunders m.fl. (2012) en strukturerad intervju. För att erhålla kvantitativ data som är lämpad 

för utvärderande studier är strukturerade intervjuer att föredra. Samtidigt kan ostrukturerade 

intervjuer ge information av mer beskrivande karaktär. (ibid) 

Då undersökningen till stor del har en utforskande och utvärderande karaktär användes 

semistrukturerade intervjuer. Det innebar att intervjuerna följde en intervjumall, vilket säkerställde 

att alla i förväg identifierade frågor ställdes. Samtidigt gavs intervjuaren möjlighet att ställa ytterligare 

frågor, så ny information kunde undersökas vidare. Intervjuerna genomfördes individuellt under en 

kortare tidsperiod, för att minska risken att respondenternas åsikter och tankar påverkades av andra 

respondenter. Totalt genomfördes tolv intervjuer. 

Intervjuerna spelades in och informationen transkriberades, vilket hade flera fördelar. Bland annat 

blev informationen lättillgänglig för granskning eftersom ljudfilerna sparades och intervjuaren gavs 

möjlighet att fokusera mer på att lyssna eftersom mindre anteckningar krävdes. Med mer fokus på att 

lyssna var det troligt att outtalad information via kroppsspråk och liknande lättare kunde uppfattas, 

vilket karakteriserar goda lyssnare enligt Yin (2009). Att intervjua människor innebär att snabbt 

kunna analysera information och utefter det eventuellt söka ytterligare information, (ibid). 

2.4.1 Val av respondenter 

Den tidigare fallstudien av Backlund m.fl. (2015) låg till grund för vilka personer som intervjuades 

inom LKABs projektavdelning. Genom att intervjua samma personer minskade risken att jämförelsen 

påverkades av skillnader inom organisationen, samt att det effektiviserade urvalet. Därav intervjuades 

en chef för verksamhetsutveckling, ansvarig verksamhetsutvecklare och fyra andra personer på olika 

nivåer som deltog i fallstudien. LKABs projektavdelning ansåg även att det var viktigt att olika 

sektioner inom projektavdelningen var representerade vilket inte var fallet i studien av Backlund m.fl. 

(2015). Därav intervjuades en projekteringsledare, en projektkoordinator och en byggledare som 

representanter för olika sektioner.  

Då LKABs projektavdelning studerats påbörjades undersökningen av Byggprocessmätning, en typ 

av projektmognadsmätning som fokuserar på arbetssätt i enskilda projekt istället för en organisations 

övergripande arbetssätt, likt andra mognadsmätningar identifierade i förstudien. Syftet var att 

identifiera styrkor och svagheter med olika typer av modeller. För att skapa en förståelse för processen 

bakom Byggprocessmätning intervjuades en uppdragsledare hos konsultföretaget Prifloat AB, som 

genomför mätningarna. För att undersöka skillnader i processen för projektmognadsmätning mellan 

olika organisationer intervjuades en chef för ett projektkontor vid Göteborg Energi som delvis har 

ansvar för utvecklandet av projektmodellen. En projektledare som var aktiv i utvecklandet av 

projektmodellen inom Kungsbacka kommun intervjuades också. 

2.5 Analysmetod 

För att analysera data från en fallstudie rekommenderar Saunders m.fl. (2012); inomfallsanalys, 

mönstermatchning, flerfallsanalys och förklaringsbyggande. Inomfallsanalys kan användas för att 

jämföra empiri direkt mot teori. En flerfallsanalys genomförs då flera fallstudier jämförs för att hitta 
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likheter och skillnader (Yin, 2003). Mönstermatchning är när empirin jämförs med ett på förhand 

bestämt utfall och förklaringsbyggande används då en förklaring byggs upp av den insamlade empirin 

(ibid). 

I den här undersökningen bestod analysen av fem delar som illustreras i Figur 2 och beskrivs nedan: 

1. Inomfallsanalys med ett tidsperspektiv där insamlad data från processen för 

projektmognadsmätning hos LKABs projektavdelningen jämfördes med den tidigare studien 

av Backlund m.fl. (2015). Detta ansågs ha möjlighet att skapa en förståelse kring hur 

processen för projektmognadsmätning inom projektavdelningen har utvecklats över tid.  

2. Flerfallsanalys där processen för projektmognadsmätning hos LKABs projektavdelning 

jämfördes med två andra processer för projektmognadsmätning. I kombination med 

inomfallsanalysen ansågs detta skapa möjlighet till att förklara hur organisationer tillämpar 

projektmognadsmätning och skillnader mellan olika processer. 

3. En flerfallsanalys av två typer av projektmognadsmätningar ansågs kunna bidra med 

information om hur organisationer bör tillämpa projektmognadsmätning.  

4. Jämförelse mellan organisationernas processer för projektmognadsmätning och den teoretiska 

projektmodell som processen baseras på. 

5. Mönstermatchning där en konceptuell modell användes för att analysera värdeskapande och 

icke värdeskapande aktiviteter i samband med projektmognadsmätning. 

 

Typ av projekt-
mognadsmätning

Inomfallsanalys

Flerfallsanalys

TeorijämförelseMönstermatchning

Konceptuell 
modell för 

värdeskapande

Flerfallsanalys

Teoretisk 
projektmodell

Process för 
projektmognads-

mätning

LKAB

Göteborg 
Energi

Kungsbacka 
Kommun Resultat

Svenskt 
Projektindex

Byggprocess-
mätning

 

Figur 2. Illustration av undersökningens analysmetod 
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2.6 Metodutvärdering 

När en studie genomförs är det viktigt att rätt parametrar studeras för att studien ska leda till korrekta 

slutsatser. Detta kallas validitet och innefattar hur säkra slutsatserna kan anses vara, hur 

generaliserbara resultaten är och om de mått som använts är lämpliga för det aktuella området (Yin, 

2003). För att öka validiteten i en fallstudie förespråkar Yin (2009) att flertalet källor används och att 

det framgår hur information lett till ny information, samtidigt som viktiga informationsgivare får 

återkoppling och möjlighet att kommentera rapporten. Hur information lett till ny information 

beskrivs i metodkapitlet, speciellt avsnitten för val av fallprocesser och respondenter. Ett annat sätt 

att skapa validitet är triangulering som enligt Patton (2002) är när data från olika källor och metoder 

analyseras utifrån olika teoretiska perspektiv. Genom att studera flera organisationer, flera personer 

på olika nivåer inom varje organisation och använda dokumentation så har triangulering genomförts 

på flera olika sätt.  

Om flera studier inom samma område resulterar i samma slutsatser så anses reliabiliteten vara hög, 

studierna är alltså träffsäkra (Wallén, 1996). Inom en enskild studie så är reliabiliteten hög om 

undersökningen gjorts på ett tillförlitligt sätt så att om en studie med samma förutsättningar 

genomfördes igen så skulle det resultera i samma resultat. För att öka reliabiliteten baserades 

intervjuerna på mallar med viss skillnad för olika roller, se Bilaga 1. Dessutom intervjuades 

jämförbara roller i de olika organisationerna. Rådata kan analyseras igen eftersom intervjuer spelades 

in. Möjlighet till att inspektera rådata medför, enligt Wallén (1996), att läsaren kan resonera kring hur 

väl analyser och slutsatser av data stämmer. Läsaren kan då även följa studiens resonemang från 

frågeställning till data och slutsats, eller vice versa (ibid). Vid semistrukturerade intervjuer är det 

också viktigt att intervjuare och intervjuobjekt är opartiska (Saunders m.fl. 2012). Intervjuaren var 

medveten om detta vid intervjuerna och försökte att inte lägga några värderingar i hur frågorna 

ställdes eller formulerades.   
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3 Utveckling av nyckelbegrepp och teoretiska modeller 
Detta kapitel beskriver begrepp och teoretiska modeller som är relevanta för förståelsen av innehållet 

i denna rapport. Kapitlet avslutas med en konceptuell modell för att kunna bedöma värdeskapande i 

samband med projektmognadsmätningar. 

Den konceptuella modellen baseras på en utveckling av begreppen värde och värdeskapande. 

Dessförinnan beskrivs CMMI-skalan, OPM3 och P3M3 eftersom dessa teoretiska modeller ligger till 

grund för de undersökta organisationernas projektmognadsmodeller och -mätningar. 

3.1 Projekt och projektledning 

Enligt Nationalencyklopedin (2015) definieras projekt som en arbetsuppgift som ska genomföras 

inom definierad tid och budget, med en för uppgiften sammansatt grupp människor. Projektledning, 

det vill säga att styra arbete organiserat som projekt, kan spåras tillbaka till det amerikanska 

flygvapnet som på 1930-talet upprättade ett projektkontor för att bättre styra utvecklingen av nya 

flygplan (Berggren och Lindqvist, 2001, s. 21). Det verkliga genombrottet för utvecklingen av 

projektledningslära kom dock först på 1950-talet då amerikanska försvarsmakten behövde utveckla 

sin militära kapacitet för att möta Sovjetunionens snabba upprustning (ibid). Work Breakdown 

Structure, en metod för att bryta ned arbete i allt mer avgränsade uppgifter, är ett exempel på hur 

amerikanarna utvecklade projektledningsmetodiken (Morris, 1994, s. 44-45). 

Att driva arbete i projektform, med definierat mål, tidsram och budget, är dock inte oproblematiskt. 

Det finns många exempel på misslyckade projekt. Exempelvis tog Operahuset i Sydney mer än 2,5 

gånger planerad tid att färdigställa till en kostnad som var 14 gånger högre än budget (Hall, 1980, s. 

138). Under 1980-talet när det blev tydligt att i stort sett alla projekt överskred budgeterad tid och 

kostnad, började framgångsfaktorer att analyseras (Berggren och Lindqvist, 2001, s. 33). Då 

framgångsfaktorer studerades kom också ett ifrågasättande av vad ett lyckat projekt innebär, 

exempelvis anses operahuset i Sydney vara lyckat av vissa. Pinto (1998, s. 382) föreslog att projekt 

skulle utvärderas med avseende på kundtillfredsställelse, förutom de klassiska parametrarna tid, 

kostnad och funktion. Studierna av framgångsfaktorer resulterade även i att flera olika 

kunskapsområden inom projektledning utvecklades kraftigt under 1980 och 1990-talen (Berggren och 

Lindqvist, 2001, s. 34). 

Det dominerande perspektivet på projekt är att se det som ett arbetsledningsverktyg för att nå ett visst 

mål. Fokus ligger då på projektledaren, projektteamet, rutiner, mallar och arbetssätt. Syftet med detta 

perspektiv är att beskriva och rekommendera hur projekt ska genomföras. Ett annat perspektiv på 

projekt är arbete i en temporär organisation. Fokus är då på det faktum att projekt har ett definierat 

mål, som ska nås inom en förbestämd tid till en viss budget med hjälp av utvalda personer. Oavsett 

perspektiv kan projekt ses som en unik händelse eller en process. Genom att införa nya lösningar eller 

förändrade arbetssätt på ett systematiskt sätt i repetitiva projekt och sedan utvärdera följderna kan 

projektformen användas för lärande (Berggren och Lindqvist, 2001, s. 37-44). 

Genom att avgränsa arbete med hjälp av projekt kan individer avskärmas för att fokusera på en 

specifik uppgift, vilket innebär minskad komplexitet. Detta liknar andra struktureringsmekanismer så 

som specialisering och separering i olika organisatoriska enheter (Levinthal och March, 1993). 

Behovet av minskad komplexitet varierar och för att avgöra komplexiteten använder International 

Project Management Association (IPMA) så kallade komplexitetsvärden. Förenklat innebär 

komplexitetsvärden antalet okända faktorer. IPMA är världens första projektledarförening och 
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grundades 1965 (IPMA, 2015). En nackdel med att organisera arbete i projekt är att en tillfällig 

organisation med hög målfokusering försvårar långsiktigt lärande, än mer om projekten är unika och 

har liten repetition (Berggren och Lindqvist, 2001, s. 220-222). Arbete i projekt ger organisationer en 

flexibilitet att snabbt styra om resurser efter behov. Men inom de flesta organisationer finns även en 

så kallad hierarkisk eller linjeorganisation (Tonnquist, 2014, s.20-21). Personer arbetar då både i en 

så kallad linjeorganisation med en avdelningschef och i projekt med en projektledare. De dubbla 

beslutsvägarna kan skapa problem både på organisations och individnivå (ibid).  

3.2 Några nyckelbegrepp 

Projektbaserade organisationer definieras, i enlighet med Hobday (2000), som en organisation där 

produktionen och innovationen nästan uteslutande genomförs i projektform. En projektbaserad 

organisation levererar oftast specifika, väldefinierade produkter till en eller ett fåtal identifierade 

kunder som är direkt engagerade i projektet (ibid). En projektbaserad organisation kan vara en del av 

en mer traditionellt organiserad organisation vilket är fallet med vissa projektkontor. Projektkontor 

finns i organisationer för att samordna, styra och stödja projekt (Tonnquist, s.391, 2014). Detta 

uppfylls genom att samla kompetens på en fysisk plats. Vanliga uppgifter för ett projektkontor är att 

hantera projektportföljen, granska projektidéer, införa och förvalta projektverktyg, införa och förvalta 

en projektmodell samt analysera projektmognad. 

Projektmodeller beskriver hur projekt ska styras och ledas i en organisation (Tonnquist, s.373, 2014). 

Vanligtvis är projektmodeller uppbyggda som en processbeskrivning, alternativt ett antal faser. Den 

innefattar bland annat definitioner av projektroller, dokumentmallar och checklistor. I Figur 3 

beskrivs en generell projektmodell. Med projektportfölj avses alla projekt som genomförs i en 

organisation (ibid). Anledningen till att organisationer arbetar med portföljer är att projekt ofta 

konkurrerar om samma resurser, så som pengar och personalresurser. Genom att arbeta med en 

portfölj kan resurserna styras dit behovet är som störst samtidigt som planering underlättas. Då flera 

projekt genomförs för att uppfylla ett gemensamt mål kallas det program (ibid). Exempelvis kan 

målet med ett program vara att bygga en väg mellan två byar. De ingående projekten kan vara att 

bygga en bro, en tunnel och vägsträckorna mellan. Syftet med att göra en uppdelning i flera projekt 

är att få bättre överblick och underlätta styrning eftersom metoderna för de olika projekten kan 

anpassas till uppgiften (ibid). 
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Figur 3. Exempel på en generell projektmodell, baserad på Tonnqvist (2014, s. 422) 
 

Projektmognadsmodeller ger ett strukturerat och systematiskt tillvägagångssätt för att identifiera 

styrkor och svagheter som kan ligga till grund för prioritering av förbättringsarbeten (Grant och 

Pennypacker, 2006). Förbättringar är ofta kopplade till effektiviseringar av olika slag. Inom engelskan 

används orden effective och efficient för att skilja på olika typer av effektivitet. Effective eller yttre 

effektivitet innebär att de förbestämda målen uppfylls på ett önskvärt sätt (Ögård, s. 257, 1999). Yttre 

effektivitet är alltså kopplat till resultatet. Ett projekt som genomförs på ett efficient sätt, alltså med 

inre effektivitet, innebär väl använda resurser i form av exempelvis tid och ekonomi. Inre effektivitet 

är alltså kopplat till genomförandet i själva processen (ibid).  

3.3 Projektmognad och mognadsmodeller 

Projektmognad beskriver vilka förutsättningar en organisation har för att nå sina mål (Anderssen och 

Jessen, 2003). Sedan slutet av 1990-talet har organisationer och forskare utvecklat 

projektmognadsmodeller som ett sätt att mäta förmågan att driva projekt och förbättra effektiviteten 

i projektbaserade organisationer (Bushuyev och Wagner, 2014). Mognadsmodeller som koncept 

kommer ursprungligen från kvalitetsområdet och den som först introducerade processmognadsnivåer 

var Philip Crosby som år 1979 publicerade Quality management process maturity grid (Wendler, 

2012). Crosbys modell har fem mognadsnivåer som beskriver olika stadier av kvalitetsledning. 

Modellen beskriver ett antal områden och hur organisationer med olika mognadsgrad ska hantera 

dessa. De områden som modellen fokuserar på är bland annat kvalitetsmedvetenhet hos 

företagsledning och kvalitetsfrågornas status (Crosby, 1996). På liknande sätt mäts mognadsgraden 

eller förmågan till att genomföra projekt i dagens projektmognadsmodeller, det vill säga genom att 

utvärdera framsteg inom definierade fokusområden (Kohlegger m.fl., 2009).  

Utvärderingen kan exempelvis genomföras som en självutvärdering eller med stöd av extern part 

(PMI, 2008; OGC, 2010). Informationsinsamling sker vanligen med hjälp av enkäter, intervjuer eller 

en kombination av dessa (ibid). Det finns för- och nackdelar med de olika tillvägagångssätten. 

Förstudie

•Bestäm syfte 
och mål

•Uppdrags-
beskrivning

Planering

•Godkänn 
förstudie

•Projektplan

•Utse 
projektledare

Genomförande

•Utvärdera 
förändringar

•Avstämning mot 
projektplan

•Resultatrapport

Avslut

•Godkänn 
leveransen

•Slutrapport

•Följ upp resultat

Huvuddokument

•Uppdragsbeskrivning

•Projektplan

•Resultatrapport

•Slutrapport

Stöddokument

•Direktiv

•Nulägesanalys

•Intressentanalys

•Riskanalys

•Kravspecifikation

•Roller och bemanning

•Lägesrapport

•Tidsplan

•Budget



17 

 

Gemensamt för projektmognadsmodeller är att de förser organisationer med ett strukturerat arbetssätt 

för att identifiera styrkor och svagheter i sin projektlednings metodik (Hillson, 2003; Grant och 

Pennypacker, 2006; Mittermaier och Steyn, 2009). Projektmognadsmodeller möjliggör också 

jämförelse mellan organisationer enligt Mullaly (2006). Projektmognadsmodeller kan användas för 

att förändra beteende och vanor och därmed initiera kulturförändringar (Crawford, 2006). Men flera 

projektmognadsmodeller anses vara så komplexa att utvärderingar är svåra att genomföra och tyda 

(Jugdev och Thomas, 2002; Hillson, 2003). Det faktum att det inte finns någon allmänt accepterad 

projektmognadsmodell eller guide försvårar för organisationer att välja modell (Mullaly, 2006). En 

organisation som implementerar en projektmognadsmodell visar att beslut baseras på information 

snarare än intuition och erfarenheter (Cooke-Davies och Arzymanow, 2003). Dock råder det oklarhet 

kring vilken koppling mognadsgraden har till förmågan att genomföra projekt. Exempelvis kunde 

Pretorius m.fl. (2012) inte hitta något samband mellan mognadsgrad och upplevda resultat av projekt. 

Besner och Hobbs (2013) identifierade visserligen ett samband mellan mognadsgraden och 

projektframgången, men det kunde endast förklara 14 % av variationen i upplevd framgång. 

3.3.1 P3M3 

Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model (P3M3) utvecklades av Office of 

Government Commerce (OGC) år 2006. Genom omstrukturering och partnerskap blev OGC en del 

av Axelos som hanterar den tredje versionen av P3M3 idag (Axelos, 2015 a). OGC skapade P3M3 i 

syfte att göra det enkelt för organisationer att utvärdera nuvarande förmåga och mål med portfölj-, 

program- och projektarbete. P3M3 skulle också ge ett strukturerat sätt för organisationer att nå sina 

mål (OGC, 2010). P3M3 bygger på OGCs ursprungliga mognadsmodell som endast var avsedd att 

utvärdera projekt och använder samma verksamhetsprocesser för att avgöra mognadsgraden i projekt, 

portföljer och program. Young m.fl. (2014) anser att detta är problematiskt eftersom det kan finnas 

andra verksamhetsprocesser som är viktiga för framgångsrika portföljer och program jämfört med 

projekt. Modellen kan användas för att mäta mognadsgraden på portföljer, program eller projekt var 

för sig eller sammanslaget. En organisations mognadsgrad representeras sedan av en siffra som 

bestäms av den undernivå (projekt, portfölj eller program) som har lägst poäng, något som enligt 

Young m.fl. (2014) är problematiskt eftersom det förutsätter att alla undernivåer är lika viktiga. 

Utbredningen av P3M3 är otydlig eftersom Axelos inte redovisar hur många organisationer som 

använder modellen eller hur många av deras konsultpartners som arbetar med den. Artikelsökningar 

resulterade inte heller i några studier som beskriver P3M3-modellens utbredning eller sammanställer 

organisationers mognadsgrad med hjälp av den. 

Utvärdering av den nuvarande förmågan resulterar i en mognadsgrad mellan ett och fem, närmare 

beskrivet i Tabell 4. En högre mognadsgrad leder, enligt OGC, till högre avkastning på investeringar, 

högre effektivitet i produktion, lägre produktionskostnader, högre kvalitet, ökad kundnöjdhet och 

ökad medarbetarnöjdhet. OGC anser vidare att olika företag har olika optimala mognadsnivåer där 

nivå tre är att rekommendera för många. För att utvärdera en organisation enligt P3M3 erbjuder 

Axelos två självutvärderingsverktyg, alternativt hänvisar till ackrediterade organisationer som utför 

mer omfattande utvärderingar (Axelos, 2015 a). Enligt Axelos ger den enklare varianten av 

självutvärdering ger endast en fingervisning om mognadsgrad och bör inte användas för jämförelser 

mellan organisationer. En organisations förmåga att hantera projekt, portföljer och program 

utvärderas med hjälp av sju verksamhetsprocesser, som presenteras i Tabell 5. Modellen graderar en 
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organisations förmåga inom varje verksamhetsprocess i syfte att ge kunskap om styrkor och svagheter 

vilket kan användas som underlag för förbättringsarbeten. Processen för att koppla mätningen till 

förbättringsarbeten redogör Axelos inte för. Beskrivningen av vad de olika nivåerna innebär för en 

organisation kan användas som en guide till hur företaget kan förbättra sina processer. (OGC, 2010) 

Tabell 4. P3M3s fem mognadsgrader, fritt översatt från OGC (2010) 

5 Optimerad Organisationen förbättrar kontinuerligt projektprocesserna på ett förebyggande sätt så att processerna 

optimeras och förmågan ökar med tiden 

4 Styrd Organisationen samlar in och analyserar mätvärden för att bättre kunna förutspå framtida förmåga 

3 Definierad Organisation har centralt kontrollerade projektprocesser som fungerar som ramar för enskilda projekt 

2 Upprepad Organisation driver projekt enligt minimalt standardiserade processer och det sker inte nödvändigtvis 

någon koordinering mellan projekt 

1 Medveten Projekt genomförs skiljt från det sätt organisationen genomför vanligt arbete 

Tabell 5. P3M3s sju verksamhetsprocesser, fritt översatt från OGC (2010) 

Intern styrning Planering och uppföljning, ändringshantering, resultatmätning 

Nyttorealisering Krav, nyttoanalys, effekthemtagning, tydligt ägande 

Ekonomisk styrning Business Case, kalkylering och kostnadsuppföljning 

Intressenthantering Intressentanalys, kommunikation, styrning av förväntningar 

Riskhantering Problemlösning, riskkategorisering, riskanalysmetod och åtgärdsplanering 

Strategisk styrning Tydlig beställarroll, tydlig koppling till strategiska mål 

Resurshantering Definierade roller, matchning mellan behov och kompetens, övergripande planering 

 

3.3.2 OPM3 

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) har utvecklats av Project Management 

Institute (PMI). PMI är en icke vinstdrivande organisation med över 2,9 miljoner medlemmar, som 

jobbar med projekt-, program- och portföljledning. Genom att utveckla bland annat standarder, 

certifieringar, verktyg, forskning, kurser och nätverkningsmöjligheter vill PMI utveckla sina 

medlemmars karriärer och organisationers framgång (PMI, 2015). PMI utvecklade OPM3 i syfte att 

skapa ett ramverk som organisationer kan använda för att undersöka deras utveckling inom 

projektledning. OPM3 innehåller en standard, en metod för jämförelse mot standarden och beskriver 

hur förbättringar kan arbetas fram utifrån jämförelsen. PMI tillhandahåller dels verktyg så 

organisationer kan genomföra självutvärderingar, dels certifierar de personer som genomför 

utvärderingar. OPM3 kan ses som en process i fyra steg enligt Figur 4. Det första steget är att 

förbereda en mätning. Därefter genomförs undersökningen som ligger till grund för steg tre, planering 

av förbättringar. Efter att förbättringarna implementerats i det sista steget så börjar processen om igen. 

(ibid) 
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En organisations förmåga att bedriva projekt utvärderas på en fyrgradig skala enligt Tabell 6. 

Projekten anses kunna beskrivas med en process och det är den som utvärderas. Att även 

underliggande nivåer är uppfyllda säkerställs genom att respondenten måste besvara frågor fyra 

gånger, en för varje nivå (PMI, 2008). En utvärdering av en organisations förmåga undersöks med 

hjälp av nio kunskapsområden, se Tabell 7. Yazici (2009) studerade 75 amerikanska organisationers 

projektmognad enligt OPM3-modellens nio fokusområden med en femgradig skala för mognadsnivå. 

Skalan som Yazici valde att använda liknande den som PMI presenterar med tillägget av en nivå 

längst ner i skalan, där organisationer inte har en standardiserad projektprocess. Grant och 

Pennypacker (2006) hade ett liknande upplägg när de studerade 126 organisationer. Båda studierna 

konstaterade att de flesta organisationerna har en mognadsgrad på två eller lägre enligt OPM3-skalan. 

Andelen organisationer med en mognadsgrad motsvarande OPM3-skalans nivå tre och fyra var dock 

högre i Yazicis studie vilket tyder på att den generella mognadsgraden ökar (Yazici, 2009). 

Tabell 6. OPM3s fyra projektmognadsnivåer, fritt översatt från PMI (2008) 

4 Kontinuerligt förbättra Projektprocessen är standardiserad, mäts, kontrolleras och förbättras kontinuerligt 

3 Kontrollera Projektprocessen är standardiserad, mäts och kontrolleras 

2 Mät Projektprocessen är standardiserad och mäts 

1 Standardisera Projektprocessen är standardiserad 

  

1. Förbered 
mätning

2. Genomför 
mätning

3. Planera 
förbättringar

4. 
Implementera 
förbättringar

Figur 4. Illustration av OPM3-processens fyra faser för att utveckla projektmetodik 
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Tabell 7. OPM3s nio kunskapsområden, fritt översatt från PMI Standards Comittee (2000, s. 41-159) 

Integration Koordinering och prioritering av projektelement 

Omfattning Säkerställa att allt arbete och endast det arbete som krävs för framgångsrikt projekt genomförs  

Tidshantering Identifiera vilka aktiviteter som bör ske när och styra projektet enligt plan och förändringar 

Kostnadsstyrning Planera, uppskatta, budgetera och kontrollera resurser (människor, utrustning och material) 

Kvalitetsstyrning Identifiera och arbeta utifrån kvalitetsstandarder. Utvärdera projekt och resultat regelbundet 

Personalutveckling Säkerställa att alla intressenter används på ett effektivt sätt 

Kommunikation Säkerställa lagom omfattning av producerad, insamlad, sparad och spridning av information 

Riskhantering Identifiera, analysera och hantera risker för att maximera möjligheter och minimera risker 

Upphandling Säkerställa att alla produkter och tjänster från externa parter levereras korrekt 

 

3.3.3 CMMI 

Capability Maturity Model Integration (CMMI) är ett ramverk för att utveckla organisationers 

projekt-, divisions- eller organisationsprocesser (CMMI, 2015). Ramverket omfattar certifiering av 

organisationer och individer som i sin tur erbjuder kurser, utvärderingar och andra konsulttjänster 

med koppling till CMMI. CMMI utvecklas av CMMI-institutet och baseras på arbete utfört vid 

Carnegie Mellon University. CMMI-institutet är en del av Carnegie Innovations som 

kommersialiserar idéer från Carnegie Mellon University. För att bedöma organisationers förmåga har 

en femgradig mognadsskala utvecklats, se Tabell 8. CMMI används idag av över 5000 organisationer 

i över 70 länder (ibid). År 2004 hade 25 % av organisationerna mognadsgrad fem som alltså är den 

högsta. I stort sett alla dessa företag fanns i Indien, Kina och USA enligt Addalot (2015).  

Tabell 8. CMMIs fem mognadsnivåer, sammanställd från Addalot (2015) 

5 Optimerad Fokus på ständiga förbättringar 

4 Kvantitativt hanterad Processen mäts och kontrolleras 

3 Definierad Gemensam process i organisationen som är proaktiv 

2 Hanterad Processen är definierad i varje enskilt projekt men processen är oftast reaktiv 

1 Initial Oförutsägbar, dåligt kontrollerad och reaktiv process 

 

CMMI utvärderingar genomförs med hjälp av elektroniska enkäter som besvaras av en eller flera 

representanter från organisationen som ska utvärderas. Representanterna får besvara frågor om 

kapaciteten inom åtta nyckelområden, se Tabell 9. CMMI-institutet har ackrediterat över 470 företag 

och än fler individer som därmed har tillåtelse att använda CMMI-institutets verktyg för att bedöma 

organisationers mognadsgrad och bistå med kunskap vid implementering av förbättringar. Fyra av de 

certifierade företagen finns i Sverige. (CMMI, 2015) 
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Tabell 9. CMMIs åtta nyckelområden, fritt översatt från CMMI (2015) 

Projekt och arbetsledning Fokuserar på följa tidsplan, budget och kvalitetskrav 

Processledning Fokuserar på att minimera överskott inom olika avdelningar 

Stödjande infrastruktur Fokuserar på mät och analysverktyg som ger information om valmöjligheter 

Personalledning Fokuserar på att utveckla och utnyttja personalens kompetens 

Produktutveckling Fokuserar på en strategi som säkerställer att produkter utvecklas till kunders önskemål 

Leverans av tjänster Fokuserar på processer som säkerställer att utveckling av tjänster följer plan 

Leverantörsstyrning Fokuserar på att val av affärspartners blir rätt från början 

Informationshantering Fokuserar på att viktig information är korrekt och tillgänglig för rätt personer 

 

3.3.4 Likheter och skillnader mellan projektmognadsmodellerna 

Mognadsmodellerna CMMI, OPM3 och P3M3 har skapats och ägs av organisationer som certifierar 

företag eller personer som i sin tur genomför mognadsmätningar och driver förbättringsarbeten. Alla 

tre modeller innefattar också självutvärderingsverktyg där respondenter från organisationer som 

undersöker sin projektmognad får ta ställning till frågor eller påståenden. Dessa frågor eller 

påståenden är grupperade enligt vad modellen lyfter som viktigt för att en organisation ska kunna 

bedriva framgångsrika projekt. En sammanställning av aspekter som modellerna lyfter som viktiga 

redovisas i Tabell 10. 

Tabell 10. Viktiga projektledningsområden enligt P3M3, OPM3 och CMMI 

P3M3 OPM3 CMMI 

Strategisk styrning Integration Projekt och arbetsledning 

Intern styrning Personalutveckling Personalledning 

Ekonomisk styrning Kostnadsstyrning Stödjande infrastruktur 

Intressenthantering Kommunikation Leverantörsstyrning 

Riskhantering Riskhantering Informationshantering 

Nyttorealisering Kvalitetsstyrning Leverans av tjänster 

Resurshantering Tidshantering Processledning 

 Omfattning Produktutveckling 

 Upphandling  
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De tre modellerna använder sig även av liknande skalor för att bedöma mognadsgraden. OPM3 

använder fyra nivåer som definieras på liknande sätt som nivå två till fem enligt P3M3 och CMMI, 

se Tabell 11.  

Tabell 11. Mognadsgradsnivåer inom P3M3, OPM3 och CMMI 

P3M3 OPM3 CMMI 

5 Optimerad 4 Kontinuerligt förbättra 5 Optimerad 

4 Styrd 3 Kontrollera 4 Kvantitativt hanterad 

3 Definierad 2 Mät 3 Definierad 

2 Upprepad 1 Standardisera 2 Hanterad 

1 Medveten  1 Initial 

 

3.4 Värde och värdeskapande av projektmognadsmätning 

Värde definieras enligt Nationalencyklopedin (2015) som den begärlighet eller nyttighet ett föremål 

eller en företeelse har. För att bedöma begärlighet eller nyttighet av ett föremål eller företeelse måste 

en mottagare finnas. Womack och Jones (2003) beskriver utifrån ett organisationsperspektiv att 

endast kunden kan definiera värde. Emitt, Sander och Christoffersens (2005) beskriver två typer av 

värde: intern- och externvärde. Externt värde är vad organisationens kund upplever som värdefullt. 

Internt värde definieras som det värde som genereras mellan olika parter inom organisationen (ibid). 

Med ett liknande tankesätt beskriver Modig och Åhlström (2012) direkta och indirekta behov. Ett 

direkt behov är ett konkret resultat som exempelvis produkten eller tjänsten. Kunden kan även ha 

indirekta behov på upplevelsen eller processen som leder till produkten eller tjänsten (ibid).  

Beroende på hur ”kunden” definieras lyfts olika perspektiv på värde av projektmognadsmätningar. I 

beskrivningar av P3M3, OPM3 och CMMI är det otydligt hur projektmognadsmätningar skapar värde 

mellan olika parter i organisationen, och hur mätningsprocessen tillfredsställer olika behov. Det 

saknas också en diskussion om vilka som är ”kunder” i en projektmognadsmätning. Personer som är 

ansvariga för en organisations projektmodell och mätning kan anses vara kunder eftersom de 

använder informationen för att utveckla organisationens arbetssätt. Även ledningen i en organisation 

kan anses vara kunder eftersom de tar beslut baserade på informationen. Projektmognadsmätningar 

genomförs för att öka organisationers förmåga att genomföra projekt (Hillson, 2003; Grant och 

Pennypacker, 2006; Mittermaier och Steyn, 2009). Personer som arbetar i projekt kan därför också 

ses som kunder eftersom det är deras arbetssätt som ska förbättras. Att öka organisationens förmåga 

är av intresse för organisationens ägare och intressenter. Därav kan även ägare och intressenter ses 

som kunder till projektmognadsmätningen.  

I avsnittet för projektmognad framgår det att modellerna kan användas för att initiera kultur-

förändringar, jämföra organisationer och förmedla information. P3M3, OPM3 och CMMI innefattar 

alla information om hur projektledning genomförs på ett effektivt sätt. Därav borde projektmognads-

mätningarna kunna användas för att sprida denna kunskap inom organisationen. Personer som 
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medverkar i en projektmognadsmätning borde därmed kunna få ökad kunskap om strategiska, taktiska 

och operativa aspekter samt om hur arbetsuppgifter kan genomföras snabbare, billigare eller med 

bättre måluppfyllelse. Dessa möjligheter som finns för värdeskapande och vilka kunder de kan skapa 

värde för sammanfattas i Tabell 12.  

Tabell 12. Konceptuell modell för värdeskapande möjligheter med projektmognadsmätningar 

Kundperspektiv Möjligt värde för kund 

Organisationsägare Ökad kompetens hos personal 

 Förbättrade rutiner, mallar och arbetssätt 

 Ökad motivation hos anställda genom kulturförändringar 

Organisationsledning Information angående organisationens inre och yttre effektivitet 

 Verktyg för att initiera kulturförändringar 

Utvecklingsansvarig för projektmodell Information om relevanta förbättringsåtgärder av projektmodell 

Projektledare Ökad kunskap om strategiska, taktiska och operativa aspekter 

 Ökad kunskap om hur arbetsuppgifter kan genomföras snabbare, billigare 

eller med bättre måluppfyllelse 

Övriga intressenter Ökad kunskap om strategiska, taktiska och operativa aspekter 

 Ökad kunskap om hur arbetsuppgifter kan genomföras snabbare, billigare 

eller med bättre måluppfyllelse 

 

Projektmognadsmätningar kan anses skapa värde för fler än de ovan definierade kunderna om de 

bidrar till att effektivisera projekt, annat arbete, minska miljöbelastning eller förbättrar människors 

arbetssituation. Denna undersökning behandlar dock inte effekter av genomförda förändringar med 

grund i projektmognadsmätningar. All information från projektmognadsmätningar som ger upphov 

till förändringar ses därför som värdeskapande, oavsett effekt. Sociala aspekter så som kunskaps-

höjande och motivationshöjande aktiviteter ses också som värdeskapande. Dock måste alla 

värdeskapande aktiviteter sättas i relation till den tid och övriga resurser de tar eftersom aktiviteterna 

alltid konkurrerar med andra aktiviteter som är värdeskapande.  
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4 Varianter av projektmognadsmätningar 

Som underlag till analysen av skillnader mellan olika typer av projektmognadsmätningar beskrivs i 

detta kapitel Svenskt Projektindex och Byggprocessmätning. Beskrivningarna baseras på intervjuer 

och informationsmaterial från organisationerna som driver mätningarna. 

4.1 Svenskt Projektindex 

Konsultföretaget Baseline Management har översatt den enkla varianten av Axelos självutvärderings-

verktyg (baserad på P3M3) till svenska, och erbjuder utvärderingar med hjälp av verktyget. Genom 

att sammanställa data från mätningar de genomfört har Baseline Management utvecklat Svenskt 

Projekt Index (SPI). Mätningen består av en elektronisk enkät där respondenter svarar på frågor 

angående hur de anser sin organisation arbetar, baserat på de sju områden som P3M3 modellen 

beskriver som viktiga för en bra projektorganisation. Individer kan via Baseline Managements 

hemsida besvara enkäten kostnadsfritt. Ett antal organisationer har beställt organisationsspecifik 

mätning och analys. Några gånger per år presenteras resultaten av mätningarna i rapporter och i vissa 

fall ges en kortare beskrivning av organisationer som beställt organisationsspecifik analys. Tre 

organisationer som presenterades år 2014 var LKABs projektavdelning, Göteborg Energi och 

Kungsbacka kommun. (Baseline Management, 2015) 

År 2014 baserades SPI på totalt 355 svarande varav drygt 230 av dessa tillhörde de tre undersökta 

organisationerna. Själva indexet använder varje respondent som ett värde vilket gör att organisationer 

med fler respondenter får större genomslag. Respondenterna får ta ställning till vilken av fem 

beskrivningar som bäst beskriver deras organisation inom de sju områdena som P3M3 prioriterat. För 

att avgöra vilken mognadsgrad organisationen har får respondenterna exempelvis ta ställning till 

vilken av följande beskrivningar av den interna styrningen som passar organisationen bäst (Baseline 

Management, 2015): 

 Projekt genomförs och styrs enligt individuella uppfattningar, då vår projektmetodik inte 

används konsekvent och förstås av alla intressenter. 

 De flesta medarbetarna i vår organisation förstår vad projektledning innebär och att det finns 

vissa experter, erfarna projektledare, som arbetar med våra viktigaste projekt. 

 Det finns ett gemensamt och dokumenterat synsätt på projekt och hur de ska styras. Vår 

projektmetodik är införd i alla projekt med kunnig personal som stödjer projektgrupperna. 

 Inom vår verksamhet anses projekt vara ett strategiskt verktyg för att skapa förändringar. 

 Vår interna styrning säkrar att projekten uppfyller organisationens förändringsmål och det 

finns bevis på kontinuerliga förbättringar. 

Varje beskrivning motsvarar en nivå på P3M3-modellens femgradiga skala, som sedan kan jämföras 

med andra organisationer. Förutom att ta ställning till fem alternativ per fokusområde så kan 

respondenterna också svara fritt på en öppen fråga om hur organisationen kan förbättras inom varje 

område. Det är upp till varje organisation att genomföra förändringar baserat på den information 

mätningarna ger. Baseline Management erbjuder också workshops för att utforma förbättrings-
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aktiviteter och de har även anordnat konferenser för organisationer som använder mätningen. 

(Baseline Management, 2015) 

4.2 Byggprocessmätning 

Beskrivningen av byggprocessmätning baseras på en intervju med en uppdragsledare som arbetar på 

Prifloat AB, samt dokumentation som erhölls i samband med intervjun. Prifloat AB är 

managementkonsultföretaget som bedriver Byggprocessmätning. Företaget har 13 anställda och 

affärsidén är att hjälpa kunder att effektivisera verksamhetsprocesser och nå sina mål genom att mäta 

och synliggöra förbättringsområden. Byggprocessmätning har sin grund i att regeringen år 2002 

presenterade rapporten ”Skärpning gubbar” som visade på bristande effektivitet i byggsektorn 

(Näringsdepartementet, 2002). Josephson och Saukkoriipi (2005) visade på att upp mot 35 % av 

resurserna i traditionella byggprojekt är slöseri. En effekt av ”Skärpning gubbar” var bildandet av 

Rådet för byggkvalitet (BQR), som år 2003 beställde en forskningsstudie med syfte att identifiera 

nyckelfaktorer för framgångsrika byggprojekt. Forskningen avslutades år 2007 och år 2008 köptes 

rättigheterna för att utveckla ett verktyg baserat på denna forskning av Prifloat AB. Verktyget kom 

alltså att kallas Byggprocessmätning och har sedan 2008 vidareutvecklats av Prifloat AB. 

Byggprocessmätningar genomförs på enskilda projekt för att identifiera förbättringsområden inom 

indikatorerna; ledarskap, samverkan, resursoptimering, trivsel, kommunikation, förbättringskultur 

samt risk- och kostnadsmedvetenhet. En organisation som genomför mätningar i flera projekt kan 

även identifiera återkommande brister inom en indikator vilket kan tyda på problem i organisationens 

övergripande arbetssätt. Mätningen genomförs med hjälp av elektroniska enkäter där respondenter 

får ta ställning till hur väl de upplever att projektet fungerar inom de olika indikatorerna på en 

tiogradig skala. 

För att analysera projekten används ett webbaserat verktyg som både Prifloat och kunder har tillgång 

till. Verktyget ger möjlighet att jämföra projekt mot andra i ett Byggprocess Index (BPI) eller andra 

specifika projekt. BPI är uppbyggt av alla projekt som analyserats med hjälp av Byggprocessmätning 

och varje projekt räknas som ett mätvärde. År 2014 medverkade 4309 personer involverade i 114 

projekt i mätningar. Eftersom vissa indikatorer anses viktigare än andra så viktas de när ett index 

beräknas. Prifloat använder sig av begreppet ”best practice”, vilket är definierat som de 25 % bästa 

projekten som analyserats med hjälp av Byggprocessmätning. I en Byggprocessmätning uppmanas 

alla som medverkar i ett projekt svara på enkäten, oavsett organisationstillhörighet och roll.  

Byggprocessmätning ses av Prifloat som ett arbetssätt bestående av fyra faser enligt Figur 5. 

Mognadsmätningen är en del av ”Synliggör”. Efter mätningen så genomförs workshops med 

projektledningen för att identifiera förbättringsåtgärder i det pågående projektet, eller sammanställa 

erfarenheter inför kommande projekt. Därefter skickas återkoppling till alla som svarat på enkäten 

via mejl. I Agerafasen genomförs förbättringsåtgärderna innan cykeln börjar om igen med en ny 

mätning och uppföljning av genomförda åtgärder. Prifloat rekommenderar en cykel genomförs var 

fjärde månad för längre projekt, alternativt en mätning i slutet när det gäller medellånga projekt. Ett 

annat alternativ är en mätning var fjärde månad för samtliga avslutade projekt sedan senaste 

mätningen om det genomförs många små projekt.  
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2. Reflektera3. Kommunicera

4. Agera

Figur 5. Illustration av de fyra faserna i processen för Byggprocessmätning 
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5 Processer för projektmognadsmätning 

Detta kapitel beskriver hur LKAB, Göteborg Energi och Kungsbacka kommun arbetar med 

projektmognadsmätning. 

Processerna för projektmognadsmätning inom de studerade organisationerna baseras på intervjuer av 

elva personer som arbetar i projekt eller med att utveckla projektmetodiken. Undersökningen av 

LKABs process för projektmognadsmätning är mer omfattande, och innefattar en tidigare studie, 

eftersom ett syfte med undersökningen har varit att förstå hur processen utvecklas över tid. 

5.1 LKABs projektavdelning 

LKAB är ett gruv-, förädling- och logistikföretag med drygt 4 400 anställda, och ägs av svenska 

staten. Företaget står för ca 90 % av järnmalmsproduktionen inom EU. LKAB har 

utskeppningshamnar i Narvik och Luleå, underjordsgruvor i Kiruna och Malmberget, samt 

dagbrottsgruvor i Svappavaara (LKAB, 2014). År 2013 bestod 83 % av försäljningen av 

järnmalmspellets, en förädlad järnmalmsprodukt som kunder smälter till järn i masugnar och 

elektrostålugnar (LKAB, 2013). Malmtransporterna till Narvik och Luleå gör LKAB till ett fraktbolag 

med 35 % av tonnaget på svensk järnväg (LKAB, 2014). För att förlänga livslängden på sina olika 

anläggningar och öka leveranskapaciteten har LKAB investerat över 30 miljarder under 2000-talet 

(LKAB, 2013).  

LKABs projektavdelning leder större projekt som är strategiskt viktiga och beställs av andra 

avdelningar inom företaget. Syftet med projektavdelningen är att få igång projekt snabbare än om 

personal hyrs in, samt utveckla egen personal med kompetenser som är unikt anpassade för LKABs 

projekt. De flesta projekt som drivs av projektavdelningen är av bygg- och anläggningskaraktär, men 

de hanterar även vissa strategiskt viktiga inköpsprojekt. Samtliga projekt sammanställs i 

lägesrapporter varje månad för att underlätta uppföljning. I lägesrapporterna sammanställs hur 

projekten fortlöper med avseende på arbetsmiljö, ekonomi, funktion, kundnöjdhet, risk och tid. I 

vilken utsträckning projekten har nått sina mål utvärderas dock sällan efter avslutat projekt enligt 

verksamhetsutvecklaren. (Chef för verksamhetsutveckling LKAB, 2015) 

5.1.1 Tidigare studie av LKABs process för projektmognadsmätning 

Backlund m.fl. (2015) genomförde en studie av LKABs process för projektmognadsmätning år 2012 

till 2014. Data samlades in genom enkät, individuella intervjuer och fokusgruppsintervju. 

Informationen i detta avsnitt baseras på den studien och har bekräftats genom intervjuer genomförda 

i denna undersökning. 

LKAB genomförde sin första projektmognadsmätning år 2010 i syfte att öka förståelsen för hur 

effektiva de var på att driva projekt generellt och i relation till andra organisationer. Mätningen 

utfördes genom SPI eftersom chefen för verksamhetsutveckling genom projektnätverk tidigare varit 

i kontakt med SPIs modell. Inför mätningen år 2012 tog LKAB fram förklarande texter eftersom en 

stor andel av de som svarade på enkäten år 2010 ansåg att frågorna var svåra att förstå. Planen var att 

mäta projektmognaden vart annat år, men år 2013 genomfördes ytterligare en mätning riktad enbart 

mot de interna beställarna. Anledningen var att mätningen år 2012 endast genomfördes med personer 

inom projektavdelningen. Den kompletterande mätningen med interna beställare gav en 
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svarsfrekvens på 58 % där den tidigare mätningen hade en svarsfrekvens på 73 %. Resultaten av 

mätningarna visas i Figur 6. Chefen för verksamhetsutveckling trodde att svarsfrekvensen skulle öka 

framöver när personalen såg effekten av mätningen. 

 

Figur 6. Projektmognad inom LKABs projektavdelning 

En verksamhetsutvecklare planerade och förberedde för mätningen, men själva utförandet gjordes av 

Baseline management. Verksamhetsutvecklaren analyserade sedan svaren på de öppna frågorna, som 

hon ansåg gav mer värdefull information än de strukturerade frågorna i enkäten. Analysen av de 

öppna svaren gav bland annat underlag för verksamhetsutvecklaren att diskutera resultaten med olika 

underavdelningar och på så sätt få en bättre förståelse för mätresultaten. De relativt låga poängen 

inom intressenthantering och nyttorealisering medförde att åtgärder för dessa områden prioriterades. 

Prioriterade åtgärder formaliserades i verksamhetsplanen och varje chef för de olika under-

avdelningarna var ansvarig för att åtgärderna genomfördes inom deras underavdelning.  

Många projektledare som svarade på enkäten upplevde att frågorna var svåra att förstå på grund av 

nomenklaturen. Vidare ansåg många att resultaten visade på styrkor och svagheter de redan kände 

till. Projektledarna trodde att identifierade förbättringsområden var värdefulla för projektavdelningen, 

men att de hade mindre betydelse för den enskilde projektledarens arbete.  

5.1.2 Nuvarande process för projektmognadsmätning 

LKABs projektavdelning genomförde sin senaste SPI-mätning år 2014. De valde att genomföra den 

på våren istället för på hösten, för att bättre synkronisera den med verksamhetsplanen som utformas 

på hösten. Processen för projektmognadsmätning beskrevs som en PDCA-cykel enligt Figur 7. 

Projektmognadsmätningen var enligt chefen för verksamhetsutveckling i stort sett den enda 

informationskällan ledningsgruppen har för hur de ska prioritera förbättringsarbeten i de interna 

processerna. P3M3-modellens beskrivning av vad som krävs för de olika nivåerna användes som 

guide till vilka förbättringar som bör genomföras. Exempelvis beskriver P3M3-modellen 

projektverktyg vilket ledde till att projektavdelningen implementerade ett sådant verktyg enligt 

verksamhetsutvecklaren. 
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Figur 7. Processen för projektmognadsmätning inom LKABs projektavdelning 

 

Projektavdelningen genomförde den senaste mätning under våren 2015 och ledningen har för avsikt 

att genomföra mätningar årligen. Verksamhetsutvecklaren anser att det är lämpligare att genomföra 

mätningar vartannat år eftersom förändringar troligen inte hinner få genomslag till året efter och det 

skulle också ge mer tid till att driva igenom förändringar. I 2015 års mätning fick respondenterna vid 

LKAB ange om de var interna eller externa, syftet var att kunna sortera respondenterna med avseende 

på ytterligare en kategori. På det sättet hoppades ledningen bättre kunna skräddarsy utbildningar eller 

genomföra riktade förändringsinsatser. 

Enligt verksamhetsutvecklaren har aktiviteter som startats till följd av mätningarna lett till förändrade 

beskrivningar av processflöden, förändrade mallar så väl som det tidigare nämnda projektverktyget. 

Samtliga projektledare som intervjuades kände till en eller flera av dessa förändringar, även om vissa 

var tveksamma till att de skulle leda till någon förbättring. Ingen av projektledarna kopplade 

projektmognadsmätningarna som bidragande orsak till att förändringarna genomförts. Intresset för 

projektmognadsmätningar verkar skilja stort inom organisationen. Vissa projektledare ansåg sig 

tvingade att svara på enkäten men saknade motivation och andra ansåg att det var intressant och 

viktigt för att utveckla LKAB. Verksamhetsutvecklaren ansåg att information om vad mätningen 

används till och hur den kan gynna olika grupper, i rätt tid inför mätningen, var viktigt för att motivera 

respondenterna att ge relevanta svar. 

I 2014 års mätning erhölls projektmognadsgraden 3,6 av 5 med områdesindelning enligt Figur 8. 

Antalet svar per nivå visas i Figur 9. Svarsfrekvensen var 67 % inom projektavdelningen och 29 % 

hos beställarna. Många respondenter ansåg att vissa frågor fortfarande var svåra att förstå men 

samtidigt sa flera att de hade ökat sin förståelse jämfört med tidigare mätningar, något som även 

verksamhetsutvecklaren konstaterade. Vidare ansåg vissa projektledare att det är så sällan som de 

genomför vissa projektmoment att de inte känner sig säkra på hur de ska svara på vissa frågor. 
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Exempelvis så kan de ha genomfört intressentanalys i början av ett flerårigt projekt men inte följt upp 

analysen efter det. Inför mätningen år 2015 hade ledningen som mål att nå mognadsgrad 4 eller bättre 

på alla områden. Detta baserades enligt chefen för verksamhetsutveckling på hur stora steg 

mognadsgraden ökat med mellan föregående mätningar. Analysen av svaren beräknades vara färdigt 

till hösten 2015. 

 

Figur 8. Projektmognad inom LKABs projektavdelning år 2014 

 

 

Figur 9. Antalet svar per nivå för samtliga områden inom LKABs projektavdelning år 2014 
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Verksamhetsutvecklaren ansåg att ledningen måste fokusera på en kategori åt gången, eftersom ett 

helhetsgrepp inom ett område borde ge större effekt än mindre åtgärder inom alla kategorier 

samtidigt. Hon ansåg dessutom att det är lättare att följa upp effekten genom mätningarna om 

åtgärderna varit koncentrerade till enstaka områden. Vidare efterfrågade verksamhetsutvecklaren 

bättre återkoppling av resultaten i projekt. En beskrivning av hur väl projektets interna styrning, 

nyttorealisering, ekonomiska styrning och så vidare fungerade skulle komplettera eller alternativt 

ersätta information från mätningar på ett bra sätt. Dessutom trodde hon att ett sådant tillvägagångssätt 

kan lyfta intresset och förståelsen för projektmognad.  

5.2 Göteborg Energi 

Beskrivningen av Göteborg Energi (GE) och deras process för projektmognadsmätning baseras på en 

intervju med en chef för ett projektkontor inom GE, samt dokumentation som erhölls i samband med 

den intervjun. GE var Sveriges fjärde största energiföretag sett till omsättning år 2012. Företaget har 

ett antal olika projektintensiva underorganisationer som exempelvis bygger och underhåller 

produktions- och infrastrukturanläggningar. GE äger och driver anläggningar för el, fjärrvärme, 

fjärrkyla, naturgas och biogas. År 2015 innefattar det arton vindkraftverk och fyra värmekraftverk, 

med 22 nya vindkraftverk planerade. Under åren 2012 och 2013 genomfördes investeringar på ca 1,4 

miljarder årligen. GE hade år 2014 drygt 1 100 anställda, ägs av Göteborg Stad och har funnits i olika 

former i närmare 150 år. (Göteborg Energi, 2015) 

GEs projektmodell baseras på modellen ProjectBase som beskrivs av Tonnquist (s. 397, 2014). GE 

har genomfört projektmognadsmätningar årligen sedan 2012. De har använt SPI för dessa mätningar 

på grund av den tydliga kopplingen till företagets projektmodell. Syftet med projektmognads-

mätningarna har varit att GE ska kunna jämföra sig med andra organisationer. Inom GE så har 

utveckling av projektverksamhet hanterats genom ett projektnätverk som i sin tur styrts av ett 

processråd. Processrådet bestod av alla stabschefer och var en del av koncernledningen. Processrådet 

arbetade med projektmodellen, processerna och IT tillsammans eftersom de ansåg att det fanns så 

stora beröringspunkter. Rådet agerade styrgrupp för arbetet med projektmodellen och fastställde plan 

och budget. GE hade dock inte genomfört några förändringar till följd av informationen från 

mätningar. 

Varje verksamhetsområde utsåg en representant som ansvarade för att tillämpa projektmodellen i sitt 

verksamhetsområde, samt medverka i projektnätverket. Representanten kompletterade även modellen 

med eventuella områdesspecifika dokument och aktiviteter. Göteborgs kommun där GE ingår hade 

tillsammans med bland andra Kungsbacka kommun startat ett annat projektnätverk, där de utbytte 

erfarenheter om projekt och projektmognad. Projektmognadsmätningarna var en av fyra metoder som 

Göteborg Energi använde för att utveckla projektarbetssätt och lyfta projektmognadsfrågor. En annan 

metod var den externa revisionen på ledningssystemet, vilket bland annat innefattade mallar och 

rutiner. Energibranschens Informationssystem om Arbetsmiljö (ENIA) som fokuserade på tillbud och 

risker var ytterligare en del. GE genomförde årligen en intern revision där ett antal projekt 

analyserades för att utvärdera vad som fungerat bra respektive mindre bra. Det som enligt chefen för 

projektkontoret utmärkte projektmognadsarbetet, jämfört med arbetet med ENIA samt extern- och 

internrevision, var att det även gav en bild av vilka utvecklingsområden som medarbetare upplevde 

som viktiga. 

Augusti/Sept 

LgTP 



33 

 

Chefen funderade på om den uppmätta skillnaden i projektmognad mellan olika organisationer var 

för liten för att motsvara verkligheten. För att värdet av svaren ska vara högt ansåg han att de som 

svarar på enkäten bör ha en relativt god förståelse för vad projektmognad innebär. För att nå dit ansåg 

han att en initial utbildning kan krävas, alternativt så bör inte alla berörda parter medverka i 

mätningen. Den förklarande texten för varje kategori ansågs inte vara tillräcklig för att alla 

projektledare ska kunna förstå frågan. Han gav som förslag att SPI-mätningen skulle kunna inleda 

med ett antal frågor om projekt den svarande har drivit och på så sätt ge olika enkäter till personer 

med olika kunskapsnivåer. Enkäterna skulle då ha större möjlighet att vara anpassade till den 

svarandes kunskapsnivå. Han ansåg inte att alla kategorier av frågor var lämpade för alla 

respondenter, vilket också skulle kunna åtgärdas på detta sätt.  

GE kommer troligtvis att fortsätta mäta projektmognaden och hade för avsikt att börja arbeta med 

förbättringsaktiviteter som grundas på informationen från mätningarna. Det fördes en diskussion om 

hur ofta mätningar skulle genomföras. Argumenten för vartannat år var att inte trötta ut medarbetare 

och hinna genomföra förändringar innan nästa mätning för att kunna observera effekten. Argumentet 

för att genomföra mätningar varje år var att det ger ett underlag till den verksamhetsplanering som 

genomförs årligen. Resultaten från mätningarna år 2013 och 2014 presenteras i Figur 10. 

 

Figur 10. Projektmognad inom Göteborg Energi år 2013 och 2014 

 

Chefen trodde också att GE ibland driver arbete i projektform där det kanske vore mer lämpligt som 

del i linjeorganisationsverksamhet. Han ansåg att projektformen är till för arbete där det finns okända 

risker vilket inte alltid var fallet i deras projekt. I projekt med få om några okända risker så krävs 

kanske inte en noggrann intressentanalys eller analys av nyttorealisering eftersom dessa delar ofta 

redan är en del av företags ledningssystem. Vidare ansåg chefen att projektmodeller oftast är skapade 

för att kunna hantera mer komplexa projekt än vad många organisationer normalt hanterar. Därför 

ansåg han att standarden kanske siktar för högt och var tveksam till om den högsta projektmognaden 

är något som alla bör eftersträva. Han trodde att endast fåtal av projekten som GE bedriver påverkas 

av alla delar av projektmodellen och ansåg att endast komplexa projekt bör tillämpa projektmodeller 
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med alla dess delar. För att avgöra komplexiteten kan IPMAs komplexitetsvärden användas. 

Alternativt kan alla som ska medverka i projektmognadsmätningen utbildas så de kan svara på 

frågorna med förståelse för vad de svarar på. En nackdel som kvarstår vid utbildning är att vissa inte 

jobbar med alla fokusområden och därför inte kan svara på hur väl de fokusområdena fungerar. 

5.3 Kungsbacka Kommun 

Beskrivningen av Kungsbacka Kommun och deras process för projektmognadsmätning baseras på en 

intervju, samt dokumentation som erhölls i samband med den intervjun, med en projektledare inom 

kommunen. Kungsbacka kommun som ligger i Hallands län har drygt 78 000 invånare och cirka 

6 000 anställda. År 2013 omsatte kommunen 4,6 miljarder kronor. Majoriteten av kommunens 

kostnader är personalkostnader för att driva utbildning och omsorg. (årsredovisning 2013)  

För att hantera i stort sett all intern service hade Kungsbacka kommun en serviceförvaltning. Inom 

serviceförvaltningen så fanns det en mindre utvecklingsavdelning där det fanns ett projektkontor. 

Projektkontoret hade ansvar för att ta fram och utveckla en projektmodell. Inom kommunen så 

bedrevs exempelvis olika utvecklingsprojekt och återkommande projekt så som logistiken inför ett 

val. Kommunen var även involverade i andra projekt så som beställare av byggnationer, men ledning 

av dessa projekt skedde inte i egen regi. Den projektmodell som Kungsbacka kommun använde togs 

fram genom att studera andra kommuner och landstings projektmodeller. De använde bland andra Bo 

Tonnquists bok Projektledning som referenslitteratur för sin modell, vilket gav tydliga kopplingar till 

SPI. De införde sin projektmodell 2010 och hade mätt sin projektmognad genom SPI år 2013 och 

2014. De hade mätt projektmognaden eftersom de var intresserade av att jämföra sig med andra 

kommuner. Kungsbacka kommun valde att testa SPI i samband med ett erbjudande från Baseline 

Management, där kommuner som genomförde en mätning erbjöds delta i en konferens med andra 

kommuner för utbyta erfarenheter. Konferensen upplevdes som mycket givande av projektledaren 

från Kungsbacka kommun som var drivande i deras projektmognadsarbete. 

Kungsbacka kommun hade inget uttalat mål med projektmognadsmätningarna. De genomfördes för 

att se hur Kungsbacka stod sig jämfört med andra kommuner. Inga resurser för att genomföra några 

förbättringar hade tillsatts. Förhoppningar fanns dock om att identifiera några specifika 

förbättringsområden att jobba vidare med. En effekt av mätningarna var att internutbildningar började 

fokusera mer på kommunens rutiner för riskhantering. Anledningen var att mätningen visade på låga 

resultat inom riskhantering jämfört med andra områden. Eftersom kommunens upplevda 

nyttorealisering skiljde stort mellan olika delar av organisationen hade ett arbete för att tydliggöra 

vad nyttorealisering innebär påbörjats. 

I undersökningen angav personer om de var beställare, styrgruppsmedlem, projektmedlem eller 

projektledare. Kungsbacka hade ingen uttalad process kring utförandet av projektmognadsmätningen. 

Det fanns alltså ingen uttalad tid då mätningen skulle genomföras eller plan för vad informationen 

skulle användas till. Projektledaren inom Kungsbacka Kommun ansåg att en potentiell risk med att 

göra mätningen till ett verktyg i utvecklingsarbetet var att organisationen då låser sig till de områden 

som den specifika mätningen fokuserar på. Svarsfrekvensen var på strax över 50 %, vilket 

projektkontoret var nöjda med. Därför valde de att inte skicka ut några påminnelser eller på andra sätt 

uppmuntra fler till att svara. 
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Projektledaren inom Kungsbacka Kommun upplevde att de som svarade på enkäten förstod frågorna 

bättre år 2014 än år 2013. I den första mätningen uppgav en del respondenter att de inte kunde 

medverka i mätningen eftersom de inte förstod frågorna, vilket inte inträffade under den andra 

mätningen. Ledningsgruppen på en förvaltning valde att svara på enkäten tillsammans vilket gjorde 

att de diskuterade frågorna. Nackdelen med det tillvägagångssättet var att gruppen endast lämnade ett 

svar vilket reducerade antalet mätvärden. Fokus på förbättring och skapandet av diskussioner var 

enligt projektledaren de största fördelarna med en projektmognadsmätning. Projektledaren trodde 

därför värdet av diskussionerna var större än det förlorade värdet som minskade antal svar innebar. 

De öppna frågorna hade dock inte analyserats ordentligt eftersom tid för detta inte prioriterats. 

Resultaten från de strukturerade frågorna i kommunens mätningar presenteras i Figur 11. Enligt 

projektledaren så avsåg kommunen att arbeta med förbättringar innan man genomför en ny mätning. 

Inom några år ansåg hon det troligt att de genomför en ny mätning för att se vilka effekter 

förbättringsarbetet fått. 

 

 

Figur 11. Projektmognad inom Kungsbacka kommun år 2013 och 2014 
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6 Analys 

För att uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningen består analysen av fem delar. De två 

första analysdelarna används för att besvara undersökningens första frågeställning. Resterande 

delar av analysen syftar att besvara en frågeställning vardera. 

Den första av analysens fem delar är en inomfallsanalys av processen för projektmognadsmätning 

hos LKABs projektavdelningen. Den andra är en flerfallsanalys där processen för projektmognads-

mätning hos LKABs projektavdelning jämförs med processerna hos Göteborg Energi och 

Kungsbacka Kommun. En jämförelse av olika typer av projektmognadsmätning samt en analys av 

kopplingen mellan projektmodellen och utformningen av projektmognadsmätningen utgör del tre och 

fyra. Slutligen genomförs en mönstermatchning där en konceptuell modell används för att analysera 

värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter i samband med projektmognadsmätning. 

6.1 Utveckling av projektmognadsmätning vid LKABs projektavdelning 

Inomfallsanalysen av LKABs process för projektmognadsmätning baseras på studien av Backlund 

m.fl. (2015) samt dokument och intervjuer genomförda i denna undersökning. Data som ligger till 

grund för studien av Backlund m.fl. inhämtades under åren 2012-2014. Det innebär att LKABs 

projektavdelning har genomfört en mätning och arbetat med åtgärder efter två mätningar mellan 

studien av Backlund m.fl. och denna undersökning. 

Inför mätningen år 2012 tog LKAB fram förklarande texter för att öka förståelsen för frågorna i 

enkäten. Sedan år 2012 har projektmognadsmätningen tidsmässigt kopplats till processen för 

verksamhetsplanering. En annan förändring är att även beställare ombeds besvara enkäten för att 

komplettera informationen från projektavdelningen. I 2015 års mätning ska respondenten svara på 

ytterligare en fråga angående dess roll i LKAB. Syftet är att möjliggöra analys av skillnader mellan 

LKAB anställda och konsulter. Detta tyder på ett aktivt arbete inom LKABs projektavdelning för att 

vidareutveckla processen för projektmognadsmätning.  

Utifrån information från projektmognadsmätningarna har aktiviteter startats som lett till förändrade 

beskrivningar av processflöden, förändrade mallar och ett nytt projektverktyg. Projektledarna som 

ingår i studien konstaterar att dessa förändringar skett, men inser eller anser inte att de har sin grund 

i mätningarna. Detta indikerar svagt intresse från projektledarna alternativt att ledningen inte 

anstränger sig för att involvera medarbetarna. Svarsfrekvensen har minskat från 73 % till 67 % inom 

projektavdelningen och från 43 % till 29 % hos beställarna. I samband med att 

projektmognadsmätningarna startade trodde chefen för verksamhetsutveckling att intresset skulle öka 

när resultaten av första mätningen presenterades, något som inte verkar ha skett. Flertalet 

projektledare påpekade dessutom att de är tveksamma till om vissa av de genomförda förändringarna 

innebar någon förbättring. Detta tyder på att kommunikationen kan bli tydligare mellan personerna 

som analyserar mätningen, genomför förändringarna och de som arbetar med de förändrade rutinerna, 

mallarna eller arbetssätten i sitt dagliga arbete. 

I Figur 12 framgår att det finns en upplevd skillnad i mognadsgrad mellan beställare och 

projektavdelningen. Skillnaden mellan beställare och projektavdelning är dock mindre än skillnaden 

mellan mätningen år 2014 och den uppdelade mätningen 2012/2013. En jämförelse mellan 

projektmognaden 2012/2013 och 2014 indikerar att organisationen ökat sin projektmognad. 
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Skillnaden kan förklaras på flera sätt. Exempelvis; förändringarna som skett i organisationen, 

förändrad kunskap hos de svarande, olika tolkning av frågorna, förändrad motivation eller skillnader 

i respondentsammansättning. Det krävs utvärderande studier för att tydliggöra orsakerna till 

förändrad projektmognad. 

 

Figur 12. Projektmognaden inom LKABs projektavdelning år 2012, 2013 och 2014 

 

Efter mätningen år 2012/2013 så valde ledningen att prioritera förändringar inom intressenthantering 

och nyttorealisering. Trots det utvecklades den uppskattade mognadsgraden av intressenthantering 

minst av alla områden fram till mätningen år 2014. En anledning kan vara att förändringarna inte 

hann få effekt innan mätningen år 2014. Eftersom många av projekten har en livslängd på flera år, så 

är det sannolikt att projektledare och andra respondenter inte hunnit påverkas av förändringarna. Vissa 

respondenter anser exempelvis att det är så sällan som de genomför vissa ”moment”, som tas upp i 

frågeunderlaget, att de inte har en klar bild av hur de ska svara på vissa frågor i mätningen. 

Exempelvis ska en intressentanalys vara ”avancerad” för att intressenthantering ska nå mognadsgrad 

fyra. En projektledare som inte genomfört en intressentanalys på flera år kan ha svårt att ta ställning 

till det. Det kan därför vara lämpligt att lägga till svarsalternativet ”ej aktuellt” för varje område. 

Verksamhetsutvecklaren påpekade att förändringar inte hinner få genomslag till nästkommande 

mätning, och att det därför vore lämpligare med en mätning vartannat år. Genom att genomföra 

mätningar med större mellanrum minskar risken för att trötta ut medarbetare och det ger mer tid till 

att genomföra förändringar innan nästa mätning. I studien av Backlund m.fl. (2015) noterades att 

många av projektmognadsmätningens respondenter upplevde att frågorna var svåra att förstå på grund 

av obekant terminologi. Även i denna undersökning noterades detta problem. Dock ansåg vissa 

respondenter att de hade ökat sin förståelse sen den första mätningen, vilket skulle tyda på att 

mätningen bidrar till att öka kunskapen om aspekter som enligt projektmodellen är viktiga för 

framgångsrika projekt. 
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Projektavdelningens ledningsgrupp har som mål att nå mognadsgrad fyra eller bättre på alla områden 

vid mätningen år 2015. Målet baseras på att mognadsgraden vid föregående mätningar ökat i ungefär 

den storleksordning som krävs för att nå nivå fyra. Detta tyder på en uppfattning om att skalan är 

linjär. Det förfaller dock osannolikt att de ekonomiska och tidsmässiga resurserna som krävs för att 

öka en mognadsgrad är konstanta oavsett ursprungsläge. Som exempel kan de påståenden som avgör 

mognadsgraden inom resurshantering i SPI-mätningen nämnas; 

1. Verksamheten har till viss del förstått nyttan med effektiv resursstyrning, men det genomförs 

sällan i praktiken. 

2. Resurser fördelas över hela organisationen men det saknas ett konsekvent agerande och 

gemensamma processer. 

3. Verksamhet har ett antal centralt definierade och införda processer för att anskaffa, planera 

och styra projektets resurser. 

4. Resursstyrning för projektverksamheten sker på en strategisk nivå inom organisationen, för 

att säkerställa verksamhetens övergripande mål och samtidigt möta projektens olika behov. 

5. Resurser används optimalt med en tydlig balans mellan interna och externa resurser. Det finns 

bevis på kontinuerliga förbättringar. 

Beskrivningen av de olika nivåerna kan ge en uppfattning om vilka förändringar som krävs för att nå 

en viss nivå. Dessa beskrivningar är därför rimligare att använda som målsättning än vad ett visst 

siffervärde är.  

6.2 Likheter och skillnader mellan processer för 

projektmognadsmätning 

För att analysera likheter och skillnader mellan processer för projektmognadsmätning genomförs en 

flerfallsanalys av processerna som baseras på SPI vid LKAB, Göteborg Energi och Kungsbacka 

kommun. LKAB är den enda organisationen i jämförelsen som på ett strukturerat sätt genomfört 

förändringar som baseras på mätningarna. Göteborg Energi använder informationen från 

mätningarna tillsammans med flera andra informationskällor för att utveckla sina arbetssätt, vilket 

de andra organisationerna inte gör. Kungsbacka kommun är ensamma om att inte ha avsatt specifika 

resurser för att analysera informationen från mätningarna. I övrigt skiljer processen inte nämnvärt 

mellan organisationerna, se Tabell 13.  
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Tabell 13. Jämförelse av processer för projektmognadsmätning. 

Kategori för jämförelse LKAB Göteborg Energi 
Kungsbacka 

Kommun 

Syfte med 

projektmognadsmätning 

Jämförelse med andra organisationer, 

guide till hur projektmodeller kan 

förbättras 

Jämförelse med 

andra organisationer 

Jämförelse med 

andra 

organisationer 

Resurser för analys av information 

från projektmognadsmätning 

Verksamhetsutvecklare och 

ledningsgrupp 

Projektnätverk och 

processråd 
Inga 

Kompletterande informations 

kanaler 
Inga uttalade 

ENIA, interna och 

externa revisioner 
Inga uttalade 

Genomfört förändringar som 

grundas på mätningar 
Ja Nej Nej 

Ökad mognadsgrad från år 2013 

till år 2014 
Tydlig ökning inom flera områden 

Ingen tydlig 

förändring 

Ingen tydlig 

förändring 

Analyseras värdet av mätningarna Nej Nej Nej 

 

Vid en jämförelse av mognadsgraden i de olika organisationerna kan det konstateras att LKAB har 

högre mognadsgrad än de andra organisationerna, se Figur 13. Det ska dock noteras att LKAB hade 

högre mognadsgrad än de andra organisationerna i sin första mätning. LKAB, som genomfört 

förändringar, har dock ökat projektmognaden med tiden vilket inte är fallet hos Kungsbacka kommun 

och Göteborg Energi, se Figur 14. Detta tyder på att organisationer som inte bedriver aktivt 

förändringsarbete inte ökar sin projektmognad.  

Baseline Management lyfte i sin rapport fram LKAB, Göteborg Energi och Kungsbacka kommun 

som tydliga exempel på organisationer som arbetar med projektmognadsmätning. Det borde innebära 

att andra företag använder informationen från mätningarna i mindre utsträckning än de undersökta 

organisationerna. År 2014 baserades SPI på totalt 355 svarande varav drygt 230 svarande tillhörde de 

tre undersökta organisationerna. Detta innebär med stor sannolikhet att LKAB är den enda större 

organisationen som har en aktiv process för projektmognadsmätning baserad på SPI. Det begränsade 

underlaget innebär att syftet, att jämföra organisationer, inte kan uppnås på ett tillfredsställande sätt i 

dagsläget.  
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Figur 13. Jämförelse av mognadsgraden år 2014 för de tre undersökta organisationerna 

 

 

Figur 14. Projektmognad inom Göteborg Energi och Kungsbacka Kommun år 2013 och 2014 

 

6.3 Likheter och skillnader mellan projektmognadsmätningar 

Projektmognadsmätningar utformas på olika sätt beroende på vilken projektmognadsmodell som 

ligger till grund för mätningen. Genom att jämföra projektmognadsmätning baserad på P3M3 

modellen (SPI) och Byggprocessmätning kan en del likheter och skillnader mellan olika typer av 

projektmognadsmätningar identifieras. 
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Eftersom Byggprocessmätningar genomförs på enstaka projekt krävs flertalet mätningar på olika 

projekt för att analysera hur väl organisationens projektmodell fungerar. Resultatet från en enskild 

mätning visar endast hur väl olika indikatorer upplevs fungera inom det specifika projektet. Om 

exempelvis indikatorn resursoptimering upplevs fungera dåligt i flera skilda projekt tyder det på att 

rutiner, mallar eller kunskap för att hantera resursoptimeringen brister i organisationen. SPI analyserar 

hur väl organisationens projektmodell fungerar med endast en mätning men har inte möjlighet att 

identifiera problem i enskilda projekt, vilket Byggprocessmätningar gör. Åt andra sidan ger SPI 

genom P3M3-modellen en vägledning om vad organisationen bör arbeta med för att nå en högre nivå, 

vilket Byggprocessmätning inte gör. Skillnader och likheter sammanfattas i Tabell 14. 

I en Byggprocessmätning får respondenterna besvara hur väl något fungerar på en numerisk skala 

från noll till tio. Eftersom respondenterna inte ges några referenspunkter kan samma poäng motsvara 

relativt olika tillvägagångssätt. Samtidigt har respondentens erfarenheter betydelse för svaret. 

Exempelvis kan två personer med samma roll i samma projekt bedöma samma indikator olika, om de 

gör jämförelser med tidigare projekt de medverkat i. Mätningar baserade på SPI har definitioner av 

vad varje nivå innebär. Respondentens erfarenheter i tidigare projekt borde då ha mindre betydelse. 

Utformningen av frågorna i SPI kan leda till att respondenter anger en hög mognadsgrad trots att 

kraven för de lägre nivåerna inte är uppfyllda. Att även underliggande nivåer är uppfyllda säkerställs 

i OPM3-mätningar genom att respondenten måste besvara fyra frågor för varje fokusområde, en för 

varje nivå. 

Möjligheten för organisationer att jämföra sig med andra organisationer skiljer mellan de olika 

projektmognadsmätningarna. SPI baserades år 2014 på totalt 355 svarande varav drygt 230 kom från 

LKAB, Göteborg Energi och Kungsbacka kommun. Med endast ca 120 svar från andra organisationer 

är det osannolikt att jämförelser med andra organisationer kan ge information som är tillförlitlig nog 

att basera beslut på. Byggprocessmätning baserades år 2014 på totalt 4309 svarande som var 

engagerade i 114 projekt. I ett antal av dessa projekt genomfördes mer än en mätning och en del av 

svaren kommer därför från samma respondent fast vid olika tillfällen. Underlaget för 

Byggprocessmätning kan anses vara tillräckligt för att ge information som är tillförlitlig nog att basera 

beslut på. Byggprocessmätning genomförs endast på byggprojekt och andra typer av projekt kan ha 

skilda förutsättningar. Andra typer av projekt bör därför inte använda mätningen för att jämföra 

mognadsgraden. 

I en Byggprocessmätning inkluderas en workshop där aktiviteter för att lyfta mognadsgraden 

identifieras. Baseline Management som driver SPI erbjuder också workshops och har genomfört en 

konferens för kommuner som deltagit i mätningen. Under konferensen hölls föreläsningar och 

kommunernas representanter gavs möjlighet att utbyta erfarenheter. Göteborgs kommun där Göteborg 

Energi ingår har tillsammans med bland andra Kungsbacka kommun startat ett nätverk där de utbyter 

erfarenheter om projekt och projektmognad. 

Olika projektmognadsmodeller pekar ut olika faktorer som viktiga för effektiva projekt. I de studerade 

organisationerna har valet av modell inte föregåtts av någon analys om dess lämplighet. Det indikerar 

en brist i kunskap om olika mätningsprocesser. En sammanställning av olika projektmognadsmodeller 

skulle kunna fungera som informationskälla om vilka alternativ som finns och på så sätt underlätta 

valet för organisationer. 
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Tabell 14. Jämförelse av två projektmognadsmätningar 

 P3M3 via SPI Byggprocessmätning 

Syfte med 

projektmognadsmätning 

Jämförelse med andra organisationer, 

guide till hur projektmodeller kan 

förbättras 

Jämförelse med andra organisationer, 

identifiera brister i nuvarande projekt, i 

vissa fall strukturella brister 

Metod för 

informationsinsamling 
Elektroniska enkäter Elektroniska enkäter 

Jämförelsegrund 
Andra organisationer och ett teoretiskt 

ideal 
Andra organisationer 

Jämförelsebas Respondenter Projekt 

Underlag för jämförelse år 

2014 
355 respondenter 4309 respondenter i 114 projekt 

Faktorer som undersöks 

Intern styrning, nyttorealisering, 

resurshantering, ekonomisk styrning, 

strategisk projektstyrning, 

intressenthantering, riskhantering 

Ledarskap, samverkan, resursoptimering, 

trivsel, kommunikation, risk – och 

kostnadsmedvetenhet, förbättringskultur 

Viktning av kategorier Nej Ja 

Rekommenderad 

mätningsfrekvens 
Årligen Var 4e månad 

Möjlighet till öppna 

kommentarer 
Vid varje fokusområde Vid varje indikator 

Undersökningsnivå Organisation Projekt och i vissa fall organisation 

Information om vad en högre 

nivå kräver 
Till viss del Nej 

Respondenten bedömer sin 

organisation på 
Definierade nivåer Numerisk skala 

Arbete med förändringar 

utifrån informationen 
Upp till varje organisation, konferens Workshop 

Kompletterande 

informations kanaler 
Inga uttalade Inga uttalade 

Analyseras värdet av 

mätningarna 
Nej Nej 
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6.4 Koppling mellan projektmodell och mognadsmätningens utformning 

De undersökta metoderna för projektmognadsmätning baseras på en typ av självutvärdering där 

respondenterna får svara på en enkät. Antalet frågor i SPI- och Byggprocessmätningen begränsas för 

att respondenternas vilja att medverka inte ska påverkas alltför negativt av tidsåtgången. Detta skapar 

problem med relativt abstrakta frågor som kräver att respondenten har en relativt god förståelse för 

ämnet. I denna del av analysen jämförs definitionen av olika mognadsnivåer inom P3M3 med de 

påståenden som respondenterna i en projektmognadsmätning får ta ställning till. Inom LKAB så 

svarade respondenterna enligt Figur 15 i mätningen år 2014.  

 

Figur 15. Antalet svar per nivå för samtliga områden inom LKAB år 2014 

 

Inom i stort sett alla fokusområden har LKAB svar över alla nivåer där nyttorealisering har relativt 

liten skillnad i antalet svar på olika nivåer. Inom Kungsbacka kommun och Göteborg Energi 

upplevdes nyttorealisering, enligt intervjuer, också som ett svårt fokusområde för respondenterna att 

förstå innebörden av. För att hjälpa respondenten att förstå innebörden av nyttorealisering ges en fem 

meningar lång beskrivning (Baseline Management, 2015): 

Nyttorealisering är den process som säkerställer att effektmålet hos ett projekt är klart definierat och 

mätbart. (Syftet med projektet uppnås.) 

En nyttoanalys bör genomföras på ett strukturerat sätt med ett tydligt ansvar och ägarskap förankrat 

i verksamheten. Beroenden mellan olika nyttor och krav bör vara klart definierade och de ansvariga 

för nyttorna förstår hur projektets leveranser ska bidra för att uppfylla de ställda kraven. 

Det bör finnas en lämplig klassificering av olika nyttotyper och en helhetssyn på vilken inverkan 

dessa har på verksamheten. 
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För att avgöra vilken nivå en organisation ligger på får respondenterna ta ställning till vilket av fem 

påståenden som bäst beskriver organisationen: 

 

 Det finns insikt om att nyttorealisering kan vara något annat än projektets produkt. 

 Nyttor betraktas som en del av ett Business Case. Det kan finnas dokumenterat vem som är 

ansvarig för vissa nyttor och deras genomförande. Men det är osannolikt att de följs upp 

och att det sker konsekvent. 

 Det finns ett centralt styrt ramverk för att definiera och kontrollera realiseringen av de 

nyttor som möjliggörs genom projektens leveranser. 

 Vi säkerställer projektens effektmål genom att realisera verksamhetsnyttan med 

utgångspunkt från projektens leveranser. 

 Nyttorealisering är en integrerad del i vår verksamhets arbetssätt att hantera förändringar 

och vi har bevis på kontinuerliga förbättringar 

Dessa påståenden kan ses som en förenkling av den sammanfattning P3M3 gjort av varje nivå inom 

nyttorealisering. I Bilaga 2 redogörs vad varje nivå innebär i sin helhet enligt P3M3-modellen. Det 

vanligaste svaret på vilket påstående som bäst beskriver organisationens nyttorealisering inom LKAB 

var: ”Vi säkerställer projektens effektmål genom att realisera verksamhetsnyttan med utgångspunkt 

från projektens leveranser” vilket motsvarar nivå fyra. Nivå fyra innebär, enligt P3M3 modellen, 

bland annat att LKAB ska ha (Axelos, 2015 b): 

 

 Processer för att identifiera och lösa dubbel räkning av nyttor 

 Översyn av nyttorna genomförs regelbundet och åtgärder tas för att öka möjligheterna 

 Komplexa variationer av nyttoåtgärder utformas och appliceras utefter omständigheterna  

 Vanliga, prestationsbaserade nyttoåtgärder och utvärderingsmekanismer finns på plats 

 Tydligt och aktivt ägarskap av planer för att förbättra projektresultat 

 Processer för styrning av nyttorealisering ägs, utvärderas och förbättras 

 Organisationen säkerställer att hävdade nyttor är realistiska och godkänns av sponsor eller 

projektchef 

 

Det krävs omfattande kunskap om P3M3 för att förstå att nivå fyra innebär det som listats ovan. Eller 

som chefen för ett projektkontor inom Göteborg Energi uttryckte det: ”Det krävs en lägsta nivå av 

förståelse för att kunna jobba med projektmognad” 
6.5 Värdeskapande möjligheter med projektmognadsmätning 

Baseline Management anordnade i samband med en mätning en konferens om projektmognad för 

medverkande kommuner. Sådana konferenser och olika typer av nätverk där de utbyter erfarenheter 
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om projekt och projektmognad är exempel på hur projektmognadsmätningar kan ligga till grund för 

arbete och diskussioner som skapar mervärde för organisationer. Värde skapas då genom att öka 

kunskap och kompetens.  

Men projektmognadsmätningar kan även leda till att andra potentiellt värdeskapande möjligheter 

missas. Exempelvis ansåg projektledaren på Kungsbacka kommun att en risk med att göra 

projektmognadsmätning till ett verktyg i utvecklingsarbetet är att organisationen då låser sig till de 

fokusområden som mätningen fokuserar på och missar andra områden. Dessutom krävs resurser för 

att i praktiken genomföra förbättringar och på så sätt öka projektmognaden. I vissa fall kan dessa 

resurser skapa mer värde genom andra åtgärder, exempelvis en utökad personalstyrka för att kunna 

hantera fler projekt. 

För att information från en projektmognadsmätning ska vara värdeskapande måste den vara relevant, 

det vill säga att den kan ge underlag för beslut. Chefen för ett projektkontor på Göteborg Energi 

funderade på om den uppmätta skillnaden i projektmognad mellan olika organisationer var för liten 

för att motsvara verkligheten. För att svaren ska ge värdefull information ansåg han att de som svarar 

på enkäten bör ha en relativt god förståelse för projektmognad. Olika sätt att införskaffa 

informationen kan också påverka vilket värde som skapas. Ledningsgruppen på en förvaltning inom 

Kungsbacka kommun valde att svara på enkäten tillsammans vilket gjorde att de gemensamt 

diskuterade frågorna. Den intervjuade projektledaren på kommunen trodde värdet av diskussionerna 

var större än det förlorade värdet som minskade antal svar innebar. 

I Tabell 15 sammanställs olika aspekter av värdeskapande i samband med projektmognadsmätningar, 

baserat på utvecklingen av begreppen värde och värdeskapande i teorikapitlet samt undersökningarna 

av LKAB, Göteborg Energi och Kungsbacka Kommun. Tabellen anger om organisationerna 

uttryckligen använder eller ska använda projektmognadsmätningar för olika möjliga sätt att skapa 

värde samt om organisationerna anser att mätningarna har skapat värde utan att det varit ett uttalat 

syfte.  
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Tabell 15. Tillvaratagande av möjligheter för värdeskapande med olika kundperspektiv hos LKAB, 

Göteborg Energi och Kungsbacka kommun 

Kundperspektiv Möjligt värde för kund LKAB 
Göteborg 

Energi 

Kungsbacka 

kommun 

Organisationsägare Ökad kompetens hos personal I vissa fall I vissa fall I vissa fall 

 Förbättrade rutiner, mallar och arbetssätt Ja I framtiden I framtiden 

 
Ökad motivation hos anställda genom 

kulturförändringar 
Nej Nej Nej 

Organisationsledning 
Information angående organisationens inre 

och yttre effektivitet 
Ja Endast inre Endast inre 

 Verktyg för att initiera kulturförändringar 
Ja, men inte 

uttalat syfte 
Tveksamt Tveksamt 

Utvecklingsansvarig 

för projektmodell 

Information om relevanta 

förbättringsåtgärder av arbetssätt 
Ja Ja Ja 

Projektledare 
Ökad kunskap om strategiska, taktiska och 

operativa aspekter av projekt 
I vissa fall I vissa fall I vissa fall 

 

Ökad kunskap om hur arbetsuppgifter kan 

genomföras snabbare, billigare eller med 

bättre måluppfyllelse 

Nej Nej Nej 

Övriga intressenter 
Ökad kunskap om strategiska, taktiska och 

operativa aspekter av projekt 
I vissa fall Nej Nej 

 

Ökad kunskap om hur arbetsuppgifter kan 

genomföras snabbare, billigare eller med 

bättre måluppfyllelse 

Nej Nej Nej 

 

LKABs projektavdelning upplever att projektmognadsmätningarna har skapat värde på fler sätt än 

vad Göteborg Energi och Kungsbacka kommun upplevt. Exempelvis så upplever LKAB att 

mätningarna har medfört viss attitydförändring hos personer involverade i projekt, även om det inte 

varit ett uttalat syfte. Det är möjligt att mätningarna inneburit vissa kulturförändringar inom Göteborg 

Energi och Kungsbacka Kommun också men med mindre genomslag eftersom färre intressenter 

medverkar i mätningen. Genom att involvera beställare i mätningen får LKAB viss information om 

organisationens yttre effektivitet vilket de andra organisationerna inte får. Göteborg Energi och 

Kungsbacka Kommun har för avsikt att tillsätta resurser för att utveckla rutiner, mallar och arbetssätt 

utifrån information från mätningarna, men har inte kommit så långt att de anser sig göra det i 

dagsläget.  
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7 Slutsatser och rekommendationer 

I detta kapitel presenteras undersökningens slutsatser och vad de innebär för projektbaserade 

organisationer, samhället och forskning. Därefter ges rekommendationer till projektbaserade 

organisationer som använder sig av projektmognadsmätningar.  

Det finns ett betydande antal projektmognadsmodeller tillgängliga, men det är oklart vilket värde de 

tillför organisationer som använder dessa modeller. Värdet av en projektmognadsmätning definieras 

som den nytta eller begärlighet genomförandet och den samanställda informationen har. Syftet med 

undersökningen var att förstå hur projektbaserade organisationer tillämpar och på vilket sätt dessa 

mätningar skapar värde. Undersökningen baseras på elva intervjuer, samt dokumentation, från tre 

organisationer som utvecklar sina arbetssätt med hjälp av projektmognadsmätningar. Ytterligare en 

intervju och dokumentation ligger till grund för undersökningens beskrivning av två olika typer av 

projektmognadsmätningar.  

7.1 Slutsatser 

Mätningssyfte. För att klargöra värdeskapandet av projektmognadsmätningar bör organisationer 

tydligt definiera syftet med att genomföra mätningar innan de väljer projektmognadsmodell. 

Organisationer bör besluta hur och i vilken omfattning olika möjligheter till värdeskapande av 

projektmognadsmodellen ska tas till vara. Organisationer kan exempelvis utgå från den konceptuella 

modell för värdeskapande, som presenteras i avsnitt 3.4. 

Användningsområden. Flera mognadsmodeller utvärderar organisationers projektmodeller 

och/eller de strukturer som ligger till grund för genomförandet av projekt inom en organisation. Det 

finns också exempel på en modell som fokuserar mer på utvärdering av enskilda projekt, vilket ger 

information om brister som är projektunika eller omfattar hela organisationen (om flera mätningar 

visar på liknande mönster). Utvärderingen sker ibland mot en teoretisk modell vilket ger 

organisationer information om hur ledning och genomförande av projekt kan utvecklas. Då 

utvärderingen sker direkt mot andra organisationer erhålls endast information om vad som bör 

utvecklas i jämförelse med ”best-practice”.  

Jämförelse. Ett vanligt förekommande syfte med projektmognadsmätningar är att införskaffa 

information om hur effektiv organisationen är på att genomföra projekt, jämfört med andra 

organisationer. Denna undersökning har inte identifierat någon projektmognadsmodell som används 

i Sverige som möjliggör att det syftet kan uppfyllas, eftersom ingen enskild typ av mätning baseras 

på ett nog omfattande underlag. Olika projektmognadsmodeller fokuserar på olika faktorer som anses 

viktiga för framgångsrika projekt, vilket förhindrar jämförelse av organisationer som använder olika 

modeller. 

Mätningseffekter. Projektmognadsmätningar genomförs vanligen av konsultföretag med hjälp av 

elektroniska enkäter. Enkäterna skickas till personer som är involverade i projekt, men vilka roller 

inom projekt som omfattas skiljer sig åt. Ett aktivt och uttalat arbete med projektmognad och 

förändringsinitiativ som baseras på SPIs projektmognadsmätningar har visat sig leda till ökad 

uppmätt projektmognad. Men den uppmätta mognadsgradens betydelse för en organisations förmåga 

att genomföra projekt är däremot otydlig.  
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Kunskapsspridning. Själva förfarandet vid en projektmognadsmätning har stor betydelse för 

motivation hos anställda och i vilken omfattning de bidrar till kunskap hos alla intressenter. Enkäter 

med begrepp som respondenter inte förstår fullt ut förekommer, vilket minskar motivationen till att 

utveckla projektledningsmetodiken hos anställda. Enligt personer som arbetar i projekt upplevs SPI-

mätningar sällan öka kunskap om viktiga aspekter i projekt. Projektledare och projektkoordinatorer 

anser inte heller att mätningarna sprider kunskap om hur arbetsuppgifter kan genomföras snabbare, 

billigare eller med bättre måluppfyllelse. Kommunikationen som mätningarna innebär bör kunna 

bidra till spridning av kunskap mellan medverkande personer i mätningen eller från teorin till 

medverkande. Enkäterna som används i SPI-mätningen upplevs alltså sällan och i begränsad 

utsträckning ta tillvara på den möjligheten. 

Informationskällor. Synen på vilken projektmognad en organisation har skiljer stort inom en 

organisation. Därmed kan mätningars kapacitet till att mäta mognadsgrad enligt en projektmognads-

modells beskrivning av olika mognadsnivåer ifrågasättas. Därför bör informationen från en projekt-

mognadsmätning integreras med andra informationskällor. Exempelvis kan extern revision av 

ledningssystemet, tillbud och intern revision lyfta projektmognadsfrågor och ge information om hur 

ledning och genomförande av projekt bör utvecklas. 

Forskning angående organisationers projektmognad tycks huvudsakligen vara baserade på OPM3-

modellens nio kunskapsområden, alternativt unika variationer av viktiga områden för framgångsrika 

projekt. Utbredningen av olika modeller och jämförelser av olika modellers lämplighet för olika typer 

av organisationer tycks vara ett mindre studerat område. Projektmognadsmätningar ger upphov till 

förbättringsarbeten men det är viktigt att resurser används på ett optimalt sätt för att säkerställa social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det råder en brist på studier som lyfter alternativ till 

projektmognadsmätningar och därmed redogör för hur projektledning kan utvecklas på ett optimalt 

sätt. 

7.2 Rekommendationer till projektbaserade organisationer 

Jämförelse av mognadsgrad. LKAB är i dagsläget den enda större organisationen som arbetar aktivt 

med SPI. Det innebär att inga relevanta jämförelser mellan liknande organisationer kan genomföras 

inom samma typ av mätning. För att få information om hur effektiv en organisations projektledning 

är jämfört med andra organisationers så bör andra alternativ undersökas. Axelos som äger 

rättigheterna till P3M3 modellen erbjuder en förbättrad självutvärdering som kan användas för att 

jämföra projektmognad mellan organisationer. Project Management Institute och CMMI-institutet 

erbjuder självutvärderingsverktyg enligt OPM3 och CMMI. Prifloat erbjuder utvärderingar enligt 

Bygg-processmätning och det finns även andra modeller. Genom att identifiera liknande 

organisationer och använda egna nätverk kan även jämförelser som inte styrs av en specifik 

projektmognadsmodell genomföras.  

Förbättringsmöjligheter av SPI-enkäten. SPI-enkäten bör förändras så att respondenten uppger om 

hon eller han anser att organisationen når upp till varje enskild projektmognadsnivå inom alla 

fokusområden, likt OPM3-modellen. Problemet med dagens utformning är att respondenterna kanske 

anser att påståendet som representerar nivå fyra beskriver organisationen bäst trots att de inte anser 

att organisationen lever upp till påståendet som representerar nivå tre. Eftersom vissa respondenter 

inte anser sig beröras av vissa områden som enkäten fokuserar på bör svarsalternativet ”ej aktuellt” 

läggas till för varje område. 
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Olika mätmetoder. Självutvärdering med hjälp av enkäter förekommer i samtliga studerade 

projektmognadsmodeller. Men eftersom motivationen till att svara på och förståelsen av enkäterna är 

låg i de studerade organisationerna, bör andra tillvägagångssätt för att mäta mognadsgraden prövas. 

Ett alternativ är att införa en aktivitet, där personer involverade i projekt utvärderar projektet enligt 

de fokusområden som mätningen använder i projektprocessen. Om personer gör detta i lämpliga 

projektfaser så bör kopplingen till det vardagliga arbetet bli större än med den enkät som används 

idag. Om utvärderingen av projektet genomförs under projektets gång öppnas möjligheter för 

mätningen att identifiera problemområden när det går att påverka projektets utgång. Som exempel på 

möjligheten att påverka pågående projekt kan projektmognadsmodellen Byggprocessmätning 

studeras. 

Mål och resursoptimering. I en del organisationer baseras beslut om mål för mognadsgrad på 

historisk utveckling. Det är dock oklart om skalan kan anses vara linjär. Därav bör definitionerna av 

olika projektmognadsnivåer ligga till grund vid beslut om mål i avseende på ökad mognadsnivå. 

Dessutom krävs resurser för att i praktiken genomföra förbättringar och på så sätt öka 

projektmognaden. I vissa fall kan dessa resurser skapa mer värde genom andra åtgärder, exempelvis 

en utökad personalstyrka för att kunna hantera fler projekt. Behovet av utvecklade arbetssätt måste 

alltid relateras till andra behov i organisationen för att optimera användandet av resurser.  
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8 Diskussion 

Diskussionen börjar med allmänna reflektioner om projektmognadsmätningar med utgångspunkt i 

information som framkommit i denna undersökning. Därefter beskrivs hur genomförandet av 

undersökningen påverkades under arbetets gång. Slutligen ges förslag till fortsatta studier. 

8.1 Reflektioner kring genomförande 

Efter förstudien som resulterade i bakgrund, problembeskrivning och syfte lades stor vikt vid att 

utforma en lämplig undersökningsmetod. Framförallt prioriterades en analysmetod i syfte att styra 

resterande arbete. Undersökningen har i mångt och mycket följt den metod som var tänkt från början, 

men oväntat lite arbete med projektmognad inom de undersökta organisationerna gjorde att syftet till 

viss del formulerades om. Från början syftade undersökningen delvis till att öka kunskapen om varför 

organisationer sällan når en hög mognadsgrad. Men ingen av de undersökta organisationerna hade 

arbetat systematiskt med projektmognadsmätning i mer än tre år. Eftersom organisationerna inte 

upplevt en avtagande utveckling kunde svårigheter att nå en hög nivå av projektmognad inte 

undersökas. Inga organisationer som aktivt arbetat med projektmognadsmätningar under en längre 

period i Sverige identifierades och därför ändrades det ursprungliga syftet.  

Det utforskande tillvägagångssättet var väl lämpat för undersökningen eftersom kreativitet krävdes 

när förutsättningarna ändrades, och undersökningen har resulterat i flertalet idéer till fortsatta studier. 

Undersökningen var även till stor del utvärderande eftersom den har behandlat vilka mål 

organisationer har med projektmognadsmätningar och hur effektiva mätningarna är för att nå dessa. 

Då det ursprungliga syftet med undersökning bestämdes antogs det att organisationer uppskattar 

värdet eftersom det är en tjänst de betalar för. När det visade sig att så inte var fallet skapades en 

konceptuell modell för värdeskapande möjligheter med projektmognadsmätningar, vilket är ett 

exempel på kreativitet då förutsättningarna förändrades. 

Den delvis förändrade inriktningen på undersökningen bör inte ha påverkat validiteten negativt, 

eftersom intervjuer med flera personer fortfarande genomfördes. Personerna hade olika roller och 

arbetade på olika avdelningar vilket förhoppningsvis leder till en nyanserad beskrivning. 

Undersökningen baseras på information från tre olika processer för projektmognadsmätning och två 

varianter av projektmognadsmätningar. Respondenter till intervjuerna valdes utifrån tidigare studie 

av Backlund m.fl. (2015), rekommendationer från verksamhetsutvecklaren på LKAB samt utifrån 

rapport om Svenskt Projektindex. Detta tillvägagångssätt bör ha säkerställt att respondenterna hade 

den kunskap inom området som krävdes för att de skulle kunna lämna relevant information. 

Reliabiliteten stärktes genom att intervjumallar finns tillgängliga och rådata kan analyseras igen. 

Värde och värdeskapande kan definieras på olika sätt. De presenterade slutsatserna och 

rekommendationerna baseras på den definition som presenteras i kapitel 3.4. Vidare så begränsas 

generaliserbarheten av att samtliga undersökta processer för projektmognadsmätning använder 

samma typ av projektmognadsmätning. Rekommendationerna är därav främst för projektbaserade 

organisationer som använder SPI eller liknande projektmognadsmätningar. Vidare studier krävs för 

att avgöra om rekommendationerna även är giltiga för andra organisationer.  
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8.2 Förslag till fortsatta studier 

Undersökningen omfattar tre projektmognadsmodeller, två typer av mognadsmätningar samt 

processer för mognadsmätningar inom tre företag. Studien är alltså av kvalitativ natur och resultaten 

bör inte generaliseras till alla projektmognadsmodeller. Denna undersökning har alltså varit av relativt 

utforskande karaktär för att skapa en bättre förståelse för värde och värdeskapande av 

projektmognadsmätningar. Förståelse leder till frågor eller som Albert Einstein sa: ”ju mer jag lär 

mig, ju mer inser jag hur mycket jag inte vet”. 

Den här undersökningen har lyft olika perspektiv på värdeskapande av projektmognadsmätningar. 

Men hur mycket värde projektmognadsmätningar bidrar med är fortfarande otydligt. Som jämförelse 

kan organisationer som inte arbetar med projektmognadsmätningar undersökas. Hur de utvecklar sina 

metoder för att arbeta i projekt kan ge en referenspunkt vid analys av mätningarnas värde. Värde kan 

till exempel analyseras genom att undersöka vilka resurser organisationer lägger på 

projektmognadsmätningar. Organisationer bör kunna beskriva vilken nytta de har av olika möjligheter 

till värdeskapande med projektmognadsmätningar. Den konceptuella modellen som denna 

undersökning presenterar borde därför kunna användas för att beskriva potentiellt värde som 

projektmognadsmodeller kan generera. Ett annat sätt att undersöka värdet av en process för 

projektmognadsmätning är att genomföra en värdeflödesanalys. Det saknas accepterade indikatorer 

och mätetal för att avgöra värdeskapandet, därför skulle en studie som introducerar olika alternativ 

vara intressant. 

Val av projektmognadsmodell baseras sällan på analys av vilken modell som är mest lämpad för en 

specifik organisation. En kartläggning av organisationer som arbetar med projektmognadsmätningar 

och skulle kunna tydliggöra olika alternativ. De områden som undersöks i olika typer av modeller 

skiljer och det saknas lättillgängliga jämförelser. En jämförelse av olika modellers lämplighet för 

olika typer av organisationer kan utgöra en guide för organisationer som avser att börja arbeta med 

projektmognad. En sådan undersökning påbörjas lämpligen med en teoristudie där olika modeller 

sammanställs likt Svenskt Projektindex och Byggprocessmätning gjorts i avsnitt 6.3. 

Projektmognadens koppling till förmågan att genomföra projekt är otydlig. Fler undersökningar av 

hur organisationer, som använder sig av projektmognadsmätningar, utvecklar sin projektmetodik över 

tid, kan ge insikt i om och hur samt i vilken omfattning förmågan förändras. Detta görs lämpligen 

genom flera fallstudier som följer organisationer över tid.  

Det är också av intresse att undersöka varför projektmognaden upplevs så olika mellan personer inom 

enskilda organisationer. Mätningarnas precision kan analyseras genom att jämföra projektmognads-

modellens definition av en mognadsgrad med påståenden eller frågor i mätningen för samma 

mognadsgrad. Det är dock viktigt skilja på hur användarna upplever projektmognadsmodellen och 

hur den är dokumenterad. En möjlighet för att genomföra en sådan undersökning är att låta 

respondenter genomföra två projektmognadsmätningar. Först den vanliga självutvärderingen med 

hjälp av enkäter. Därefter en ny mätning där de får ta ställning till varje krav som modellen definierat. 

Genom att analysera skillnaderna mellan dessa mätningar så går det att utvärdera hur väl den vanliga 

självutvärderingen representerar modellens beskrivning av en mognadsgrad. 
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Flera projektmognadsmodeller bygger på samma grunder med exempelvis CMMIs femgradiga skala. 

En numerisk skala underlättar jämförelse mellan organisationer, men ingen organisation i Sverige har 

nått den högsta nivån enligt SPI-mätningen. I andra länder finns stort antal organisationer som nått 

den högsta mognadsgraden i CMMI-mätningar. Även om CMMI-skalan har mycket gemensamt med 

P3M3-skalan har betydligt färre organisationer nått den högsta nivån inom P3M3. Det vore av intresse 

att undersöka om detta beror på skilda mätmetoder, skillnader i organisationstyper, skillnader i kultur 

där modellerna huvudsakligen används eller någon annan anledning. Det är också otydligt om 

resurserna som krävs för att öka en mognadsgrad är konstant mellan alla nivåer eller om vissa 

nivåökningar kräver betydligt mer resurser. Genom att göra en kvantitativ sammanställning av tiden 

det tagit för organisationer att uppnå högre projektmognad kan en illustration av en utvecklingskurva 

skapas. Följdfrågorna till en sådan undersökning är om det är rimligt med fem nivåer av 

projektmognad och om skalan kan anses vara linjär.  
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