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Prioritet på projektresultat

I större delen av den existerande projektläran
sätts det enskilda projektet och dess genomförande i
fokus. Projektledning handlar då om hur projektleda-
ren och projektgruppen samverkar för att nå målen
inom utsatta ramar, exempelvis i tid och inom en
given budget (Andersen et al 1994, Engwall 1995). I
denna artikel kommer vi att ta ett par kliv tillbaka
och beskriva projektens sammanhang. Fokus är på
projektintensiva organisationer, där en väsentlig del
av det operativa arbetet bedrivs i projektform, till
exempel vid uppdragsbaserad produktutveckling,
uppdragsbaserad mjukvaruutveckling och vid olika
typer av konsultarbete. Varje projekt är unikt, men
det är ofta möjligt att identifiera återkommande
mönster. Samma problem kanske uppstår i många
projekt och det kanske är vanligt att vissa typer av
möjligheter inte tas tillvara i projekten. Olika former
av ”brandsläckning” kommer sannolikt alltid att vara
relativt vanligt i projektintensiva organisationer på
grund av verksamhetens dynamiska karaktär. I
många fall kan det ses som ett gott tecken. De pro-
blem eller möjligheter som uppstår tas om hand. Det
kan dock hända att de återkommande brandhärdarna
egentligen är symptom på systematiska brister i
verksamheten. Istället för att hantera varje projekt
för sig kanske det är möjligt att ändra på förutsätt-
ningarna för projekten och därmed åstadkomma en
positiv påverkan på resultaten i många kommande
projekt. Med denna typ av arbete kan man få en
”hävstångseffekt” på förbättringsarbetet.

Den grundläggande fråga som adresseras i denna
artikel är: ”Hur kan man förbättra resultatet i en pro-
jektintensiv organisation?” Utgångspunkten är ett
ramverk för verksamhetsutveckling i projektintensi-
va organisationer (PRIO-ramverket). Akronymen
”PRIO” står för ”Project Result Improvement in Or-
ganizations”, som på svenska kan uttryckas som
”ProjektResultat I Organisationer”. PRIO-ramverket
är ett försök att strukturerat och fokuserat lyfta fram
mönster som förenar verksamhetsutveckling i pro-
jektintensiva organisationer. Artikeln presenterar ett
kondensat av PRIO-ramverket som en introduktion.
För att konkretisera hur PRIO-ramverket kan använ-
das i planerade verksamhetsutvecklingsprojekt be-
skrivs även en verksamhetsutvecklingsmetod (PRIO-
metoden).

Hur kan man förbättra resultatet i en
projektintensiv organisation?

Artikeln är skriven för affärs- och verksamhets-
utvecklare, seniora projektledare samt linjechefer i
projektintensiva delar av en verksamhet, men kan
även vara intressant för projektgrupper som stöd för
förbättringar vid genomförandet av enskilda projekt.

Projektkartan och verkligheten

Med PRIO-ramverkets världsbild finns inget ”rätt
sätt” att bedriva ett projekt. PRIO-ramverket handlar
istället om hur personer i en organisation kan se
verksamhetens sammanhang, och hittasitt bästa sätt
att bedriva projekt för att uppnå resultat (inspirerat
av Engquist 1996). Det finns många olika teorier,
ramverk, modeller och metoder som kan bidra med
inspiration. Projektmetoder har genom sin spridning
i litteratur, undervisning och certifieringar en sär-
ställning inom projektområdet. En projektmetod kan
bidra avsevärt genom att etablera en ram för arbetet.
Uttryckt något tillspetsat skulle man kunna säga att
vi skulle bli handlingsförlamade om vi inte hade
möjlighet att samordna agerande genom att beskriva
tänkta handlingslinjer.

En projektmetod kan dock inte utan vidare över-
sättas till aktiviteter i ett verkligt projekt. ”The map
is not the territory”, skrev Korzybski på 40-talet
(Korzybski 1941). På samma sätt kan vi säga “Pro-
jektmetoden är inte verkligheten”. Innehållet i en
projektmetod säger någonting om enklass av pro-
jekt, inte om en enskildmedlemi klassen (baserat på

Figur 1. Genom att analysera mönster i verksamhe-
tens projektprocesser kan man identifiera möjligheter

till återanvändning, och undvika tidigare misstag.
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Russel & Whitehead, 1910). Uttryckt annorlunda: en
projektmetod kan inte veta vad som är viktigt i ett
specifikt projekt. Ett sätt att bli tydligare när det
gäller att beskriva relationen mellan projektmetoder
och genomförande av verkliga projekt är att skilja
mellan klassificering och process(Bateson 1979).
Begreppet ”klassificering” används för att referera
till abstraktioner (till exempel projektmetoder), och
begreppet ”process” används för att referera till be-
skrivningar av någonting som händer i verkligheten
(till exempel utförandet av ett konkret projekt). Det
är skillnad mellan projektfasen ”Genomförbarhets-
studie” (klassificering) och ”Anna utvärderar och
testar om komponent A går att producera till kostna-
den X” (beskrivning av process). Annas konkreta
arbete i verkligheten kan ses som ett exempel på pro-
jektfasen Genomförbarhetsstudie, eller annorlunda
uttryckt, Annas arbete kan klassificeras som en
Genomförbarhetsstudie.

Projektprocesser

ProjektmetoderProjektmetoder

Klassificering Process

Figur 2. Ordet ”projektmetod” refererar till en klass av
projektprocesser.

Erfarenheter från tidigare utförda projekt-
processer kan abstraheras och sammanfattas i en
projektmetod, som kan användas som inspiration för
att driva framtida projektprocesser. Efter en utförd
projektprocess kan vi jämföra det som faktiskt hände
med den projektmetod som inspirerade arbetet. En
projektmetod kan således användas både som
inspirationsramoch somutvärderingsram.

I vissa företag utnyttjas formaliserade och doku-
menterade projektmetoder för att etablera ett gemen-
samt arbetssätt. Med hjälp av Batesons uppdelning
kan vi påminna oss om att det inte är metoden i sig
som leder till resultat i projekten. Existensen av en
formell och dokumenterad projektmetod i en verk-
samhet har ingen direkt koppling till projektresulta-
tet. Även om man kunde etablera en sådan direkt
koppling (att mekaniskt följa metoden) vore det an-
tagligen långsiktigt att göra en organisation en björn-
tjänst. För långsiktig överlevnad i en föränderlig
värld är det viktigt att kunna uppvisa olika hand-
lingsmönster. Den som anpassar sig till verkligheten
överlever längre än de som agerar likadant oavsett

hur verkligheten ser ut (Ashby, 1956; Bateson, 1979;
Wilden, 1987).

Kärnan i det nu sagda är att det väsentliga för re-
sultatet är hur verksamheten fungerar i verkligheten.
För att förklara projektresultaten i en viss organisa-
tion, räcker det inte med att konstatera att det finns
en dokumenterad projektmetod. För att se länken till
resultaten måste vi beskriva hur projektmetoden på
gott och ont influerar det faktiska arbetet. Uttryckt
annorlunda kan man säga att det mest intressanta
egentligen inte är om en projektmetod följs eller inte,
utan om projektprocesserna är ändamålsenliga rela-
tivt de resultat som eftersträvas.

Det väsentliga för resultatet är hur
verksamheten fungerar i verkligheten

Uppdelningen mellan klassificering och process
är en central grund för PRIO-ramverkets utformning.
Det spelar stor roll vilka metoder som inspirerar ar-
betet, men det avgörande för resultatet är på vilket
sätt de konkreta processerna bedrivs i verksamheten.
Genom att inkludera båda typerna av beskrivningar i
analyser av en verksamhet ges möjligheter att inte
bara fokusera på abstrakta idéer om hur verksamhe-
ten borde bedrivas utan även att inkludera hur dessa
förutsättningar faktiskt påverkar resultatet.

Figur 3. Projektmetoden är inte projektprocesserna.
För att förbättra resultatet i en verksamhet är det vik-
tigt att ta reda på hur arbetet går till i verkligheten.

Det har visat sig
att 123-metoden
är mycket mer

effektiv!

Jag föreslår att
vi använder

den moderna
ABC-metoden!

Milest 1

Milest 2

Milest 3

Milest 1

Milest 2

Milest 3
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PRIO-ramverkets tre delar

Hur kan man då förbättra resultatet i en projektin-
tensiv organisation? PRIO-ramverket består av tre
delramverk för att strukturerat adressera denna frå-
geställning: förbättringsramverket, förutsättnings-
ramverket samt projektprocessramverket. Logiken i
denna uppdelning är baserad på Watzlawick, Weak-
land och Fisch (1974), som skiljer mellan olika typer
av förändringar. De menar att om man vid flera till-
fällen försökt med en viss lösning på ett problem,
och denna lösning inte visat sig verkningsfull, är det
inte meningsfullt att fortsätta med”more of the
same”. För att lösa problemet måste man försöka
med någonting annat. Sammanfattande kan detta
uttryckas i termer av förändringar av olika ordning-
ar. En första ordningens förändring är att arbeta med
förändringar inom vissa förutsättningar, medan en
andra ordningens förändring innebär att ändra på
förutsättningarna. En tredje ordningens förändring
innebär vidare att ändra på förutsättningarna för för-
utsättningarna.

Projektprocessramverket refererar till de operati-
va projektprocesser som genomförs i verksamheten
(utförandet av projekten). Förutsättningsramverket
refererar till de förutsättningar som utgör verksam-
hetens ”infrastruktur” för att bedriva projektproces-
serna, eller uttryckt annorlunda: Vad är det som
”finns” i verksamheten som stöd för projektens ge-
nomförande? Förbättringsramverket refererar till hur
denna infrastruktur etableras.

Ett exempel kan bidra till att tydliggöra relatio-
nerna mellan PRIO-ramverkets delar. Om en person
är hungrig är en typ av lösning att personen frågar
efter fisk för dagen. Detta är dock en temporär lös-
ning. För att personen skall vara mätt måste han eller
hon fråga efter fisk varje dag. Detta kan kallas en
första ordningens förändring eftersom den görs inom
det existerande systemet. En annan typ av förändring
är att personen skaffar sig ett metspö. Det är en typ
av lösning som ändrar på förutsättningarna för per-
sonens tillvaro. Detta kan kallas för en andra ord-
ningens förändring, eftersom den ändrar på förut-
sättningarna för personens tillvaro. Att skaffa sig ett
metspö har dock fortfarande sina begränsningar. På
ytterligare en högre nivå skulle personen kunna ut-
veckla sitt fiskande genom att pröva olika fiskeme-
toder för att se vad som fungerar bäst i olika situa-
tioner.

Förbättrings-
ramverket

Förbättrings-
ramverket

Förutsättnings-
ramverket

Förutsättnings-
ramverket Projektprocess-

ramverket

Projektprocess-
ramverket

Förändringar av
1:a ordningen

Förändringar av
2:a ordningen

Förändringar av
3:e ordningen

Figur 4. PRIO-ramverkets tre delar

I termer av projektarbete kan en första ordning-
ens förändring vara att tillämpa en befintlig projekt-
metod för arbetet. Ett exempel på en andra ordning-
ens förändring är att utveckla och förbättra projekt-
metoderna så att de kopplar starkare till verksamhe-
tens särskilda förutsättningar. Ett exempel på en
tredje ordningens förändring är att ändra på sättet på
vilket projektmetoderna förändras, till exempel ge-
nom att involvera medarbetarna i förändringsarbetet.

Om ”more of the same” inte är
verkningsfullt måste man försöka med

någonting annat

Nedan kommer först projektprocessramverket att
presenteras. Därefter kommer förutsättningarna för
projektprocesserna att beskrivas. Vidare diskuteras
förbättringsramverket. De tre ramverken kommente-
ras sedan gemensamt för att sammanfatta PRIO-
ramverket.

Projektprocessramverket

Projektprocessramverket stödjer beskrivningar
och analys av frågeställningen: på vilket sätt leder
projektprocesserna till resultat? Projektprocessram-
verket är en anpassning av X-modellen, som beskri-
ver en process i termer av förutsättningar, process
och resultat (Lundeberg 1993).

Vid genomförandet av en projektprocess i en pro-
jektintensiv organisation samverkar projektgruppen
kring ett projektuppdrag för att uppnå ett projektre-
sultat. Detta uppdrag kan ändras under projektets
gång, till exempel om nya insikter nås eller om för-
utsättningarna för projektet förändras.
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Vad som är ”uppdraget” är inte givet. Olika per-
soner kan tolka uppdraget på olika sätt, mot bak-
grund av deras olika perspektiv. Det är med andra
ord personernas tolkningar av projektuppdraget som
styr deras agerande, inte projektuppdraget i sig. Av
detta skäl beskrivs personers perspektiv på en över-
ordnad nivå i förhållande till projektuppdraget.

Under projektet behövs information. Vilken in-
formation som behövs påverkas av projektuppdraget.
Ett vanligt exempel på information i ett projekt är en
projektplan, som används för att stödja samverkan
under arbetet. Informationen är ett stöd för att
genomföra projektuppdraget. Av detta skäl beskrivs
informationen som underordnad projektuppdraget i
projektprocessramverket.

Resultatet av projektprocessen kan beskrivas på
olika nivåer. Projektuppdraget leder till ett projektre-
sultat. Lyckades vi ta fram de resultat vi avsåg inom
de ramar vi satte upp? Vid produktutveckling kanske
detta är en produktionsutrustning och rutiner för att
köpa in och tillverka komponenter för sammansätt-
ning. För personerna nås även ett personresultat, till
exempel vissa lärdomar eller en förstärkt teamkänsla
i projektgruppen. Information som tas fram under
projektet leder till informationsresultat. I produktut-
vecklingsexemplet skulle det kunna vara ritningar
över produkten och dokumenterade resultat av kvali-
tetstester.

Förutsättningar Process Resultat

ProjektresultatProjektresultat

PersonresultatPersonresultat

InformationsresultatInformationsresultat

Personers perspektivPersoners perspektiv

InformationsbehovInformationsbehov

ProjektuppdragProjektuppdrag

Figur 5. Projektprocessramverket kan användas för att
stödja beskrivningar och analys av verksamhetens opera-

tiva projektprocesser.

När vi talar om resultatet i en projektprocess kan
vi således skilja mellan tre typer av resultat: person-
resultat, projektresultat och informationsresultat.

I en projektintensiv organisation är personresul-
tat, projektresultat och informationsresultat väsentli-
ga inte bara i sig själva, utan även eftersom de kan
påverka kommande projektprocesser. Lärande och
goda relationer på personnivån skapar goda förut-
sättningar för nästa projekt. Projektresultat kan utgö-

ra referensmaterial för att etablera nya projekt. In-
formationsresultat kan återanvändas i kommande
projektprocesser. Uttryckt annorlunda kan man säga
att återkopplingen mellan projektprocesserna kan
resultera i ett självförbättrande system. Ju bättre re-
sultat vi når, desto bättre blir förutsättningarna för
kommande projekt. Dessvärre gäller även omvänd-
ningen. Motsättningar från tidigare projektprocesser
kan innebära dåliga samarbetsförutsättningar, miss-
lyckanden i tidigare projektresultat kan vara till last,
och användning av information som inte stämmer
kan leda på villospår.

Tre typer av resultat: personresultat,
projektresultat och informationsresultat

När man beskriver en projektprocess med hjälp
av projektprocessramverket, refererar beskrivningen
till faktiska förutsättningar, händelser och resultat i
ett specifikt projekt. Vi kan alltså beskriva hur per-
sonernas perspektiv påverkar hur de tolkar projekt-
uppdraget, vilket arbete som görs för att åstadkom-
ma projektresultatet, och vilken information som
används och produceras. Vi kan även göra beskriv-
ningar av mer generell karaktär för att identifiera
mönster i flera projekt. De tre överlagrade projekt-
processerna i figur 5 representerar att vi kan beskriva
många olika projektprocesser som genomförts, och
sedan identifiera mönster. Blir projektresultaten inte
enligt förväntan? Är det vanligt att personer är miss-
nöjda med samverkansprocesserna och känner sig
frustrerade i arbetet? Uppfinner projektgrupperna
hjulet om igen och gör om samma misstag i flera
projekt? Är det vanligt att informationsresultat inte
struktureras så att de blir tillgängliga i kommande
projektprocesser? Tar projektgrupperna inte vara på
den kunskap som finns dokumenterad och hos sina
kollegor?

I många fall kanske det går att förbättra resultaten
helt enkelt genom att utnyttja de förutsättningar som
redan finns, till exempel genom att fråga kollegor
som har erfarenheter av liknade projekt, söka efter
tidigare lösningar med existerande hjälpmedel, och
löpande stämma av olika personers tolkningar av
projektuppdraget.

Det är dock möjligt att resultaten påverkas av mer
grundläggande svagheter. Det kanske inte räcker att
arbeta hårdare och vara noggrannare i de enskilda
projekten. Låt oss gå över till att studera själva förut-
sättningarna.
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Förutsättningsramverket

Förutsättningsramverket stödjer beskrivningar
och analys av frågeställningen: hur kan förutsätt-
ningarna för projektprocesserna förbättras? Förut-
sättningsramverket innehåller en ögonblicksbeskriv-
ning, eller kategorisering, av förutsättningarna för
projektprocesserna i verksamheten. Beskrivningar av
förutsättningar innehåller med andra ord inte dyna-
misk tid.

Förutsättningsramverket beskriver tre huvudom-
råden i projektintensiva organisationer: personers
perspektiv, projektmetoder samt informa-
tion/informationssystem (IS). Denna indelning base-
ras på nivåmodellen (Lundeberg 1993). Området
som benämns personers perspektiv är bland annat
inspirerat av Engquist (1996).

Personers perspektivPersoners perspektiv

ProjektmetoderProjektmetoder

Information / ISInformation / IS

Figur 6. Förutsättningsramverket kan användas för att
stödja beskrivningar och analys av förutsättningarna för

projektprocesserna.

Varje person har ett eget perspektiv, som har ut-
vecklats baserat på personens tidigare erfarenheter.
Inom ramen för personers perspektiv kan vi skilja
mellan en persons sakkunskaper och perspektivför-
ståelse. Sakkunskaper avser personens kunskaper
inom ett visst sakområde, till exempel försäljning
eller produktion. Ordet perspektivförståelse är över-
ordnat sakkunskaper och refererar till en persons
förmåga att se en situation ur olika perspektiv.

Det är exempelvis skillnad mellan de sakkunska-
per som krävs för att vara en framgångsrik försäljare
och de sakkunskaper som behövs för att driva en
effektiv produktionsenhet. En person som har myck-
et kundkontakter kanske fäster stort avseende vid att
vara flexibel och snabbt möta kundens krav. För en
person i en produktionsenhet kan detta vara proble-
matiskt då det kan störa produktionsprocessen och
leda till kvalitetsbristkostnader. Perspektivförståelse
handlar om att sätta en konkret problemställning i ett

större sammanhang. Samverkan i konkreta projekt-
processer kan förbättras om kundrepresentanten kan
anta ett produktionsperspektiv, och om personen i
produktionsenheten kan anta ett kundperspektiv för
att åstadkomma en gemensam syntes istället för att
ta ett visst perspektiv som en given utgångspunkt.

Som stöd för arbetet i projektprocesserna kan
projektmetoder användas. Vid diskussioner av pro-
jektmetoder kan vi skilja mellan dokumenterade pro-
jektmetoder och kunskaper om projektmetoder (ba-
serat på Lundeberg 2002 a). En dokumenterad pro-
jektmetod kan vara en del av förutsättningarna, ex-
empelvis genom att den finns tillgänglig på företa-
gets intranät. Kunskaperna om projektmetoderna är
en del av personers perspektiv. Förutsättningarna
innehåller således både personers kunskaper om pro-
jektmetoder (i rutan personers perspektiv) och do-
kumenterade projektmetoder (i rutan projektmeto-
der). Personers kunskaper om projektmetoder ger
dem möjlighet att använda projektmetoderna som
inspirationsramar för arbetet. (För att utvärdera vilka
metoder som faktiskt används behöver vi studera hur
personer agerar i projektprocesser, till exempel ge-
nom att använda projektprocessramverket.)

Oavsett vilka metoder som finns tillgängliga, är
det alltid personernas tolkningar av metoderna som
påverkar deras agerande. Det är aldrig metoderna i
sig. Personers perspektiv har därför större betydelse
för användning av projektmetoder än vad som kan-
ske framgår vid en första betraktelse. Av detta skäl
är personers perspektiv överordnat projektmetoder
och information/IS i förutsättningsramverket.

Det är personers tolkningar av
projektmetoderna som påverkar deras
agerande, inte projektmetoderna i sig

För att stödja tolkningen av en projektmetod kan
metodändamål användas. Metodändamålen sätter
projektmetoden i perspektiv, och kan beskrivas som
metainformation om projektmetoden. Ett exempel
kan tydliggöra detta. Antag att personer i en verk-
samhet upplever att ledtiderna i produktutvecklings-
projekten borde kortas. Med detta metodändamål i
bakgrunden utformar och inför de en detaljerad be-
skrivning av den mest effektiva process de kan tänka
sig, och inför dessutom mallar för att förenkla arbe-
tet och kontrollpunkter där projektgruppernas arbete
granskas. Det uppnådda resultatet kommer att bero
på mot vilken bakgrund projektgrupperna tolkar pro-
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Figur 7. Vi kan inte klara oss utan metoder. Vi kan
heller inte klara oss med endast metoder. Vilka förut-
sättningar krävs för goda resultat i din verksamhet?

jektmetoden. Det är inte säkert att alla moment i pro-
jektmetoden bidrar till kortare ledtider i ett specifikt
projekt. Effekten av att följa alla moment kanske
rent av blir den omvända. Genom att referera till me-
todändamålen kan projektgruppen tillämpa projekt-
metoden på ett sätt som tar hänsyn till de bakomlig-
gande utgångspunkterna.

Som stöd för projektarbetet finns information och
informationssystem (IS). Exempel på information
kan vara checklistor, tidigare lagrade offerter och
ritningar, tidigare projektplaner, budgetutfall, riktlin-
jer, rutiner etc. Informationen lagras i olika former
av informationssystem. Detta kan vara pärmar, data-
baser, ekonomisystem, dokumenthanteringssystem,
projektplaneringssystem etc. Det är dock inte säkert
att informationen eller informationssystemen an-
vänds på de avsedda sätten i projektprocesserna. Hur
personerna agerar påverkas av deras kunskaper om
den information och de informationssystem som
finns i verksamheten samt hur väl de stödjer verk-
samheten.

Kopplingarna mellan projektmetoderna och den
information och de informationssystem som finns
kan vara av olika typer. Ett exempel på en lös kopp-
ling är en projektgrupp som utnyttjar en projektled-
ningsbok som stöd för arbetet, och utnyttjar stan-

dardversioner av kontorsprogramvaror för att hantera
projektets information. En starkare koppling uppnås
exempelvis om projektmetoden speglas genom att
malldokument tas fram för att stödja olika aktivite-
ter, dokumentlagringen anpassas efter projektmeto-
dens faser eller om projektbeslut lagras i en besluts-
logg som är strukturerad efter projektmetodens mil-
stolpar.

För att förbättra förutsättningarna för projektpro-
cesserna kan man, för att summera det tidigare sag-
da, arbeta med att utveckla personers perspektivför-
ståelse och sakkunskaper (rutan personers perspek-
tiv), verksamhetens metodändamål och projektmeto-
der (rutan projektmetoder) samt den information och
de informationssystem som finns tillgängliga (rutan
information/IS). Som antytts i texten är det även
möjligt att förbättra kopplingarna mellan nivåerna.
Exempel på detta är att förbättra personernas kun-
skaper om metodändamål, projektmetoder, informa-
tion och informationssystem, samt att förbättra kopp-
lingen mellan verksamhetens projektmetoder och
den information och de informationssystem som
stödjer arbetet.

Genom att projektprocesser genomförs i en orga-
nisation byggs det automatiskt upp förutsättningar
som vi kan beskriva i förutsättningsramverket. Per-
soner får mer eller mindre gemensamma uppfatt-
ningar om hur saker och ting skall göras, även om
det inte är dokumenterat. Informationsresultat sparas
även om det sker under ostrukturerade former. Det
kan hända att dessa förutsättningar är ändamålsenli-
ga enligt de personer som arbetar i verksamheten.
Personer har ett val när det gäller vilka förutsätt-
ningar de vill etablera, men valet bör relateras till
vilka konsekvenser det får i termer av projektproces-
sernas karakteristika och projektens resultat. Mot
vilken bakgrund bör förutsättningarna utformas? Låt
oss gå vidare och beskriva förbättringsramverket.

Förbättringsramverket

Förbättringsramverket stödjer beskrivningar och
analys av frågeställningen: vad krävs för att förbättra
förutsättningarna för projektprocesserna?

För att förbättra förutsättningarna krävs någon
form av förbättringsprocesser. Dessa baseras i sin tur
på olika slags förbättringsmetoder. Vilka förbätt-
ringsprocesser som skall drivas, och vilka förbätt-
ringsmetoder som skall användas beslutas i verk-
samhetens strategiprocesser, som baseras på olika
typer av strategimetoder. Vilka strategiprocesser

Hur skall
vi börja?

Inte jag
heller.

Jag vet
inte.

Vad står det
att nästa
steg är?

Så har vi
alltid gjort.

Dokumentera
resultaten från
produktions-

testerna.
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som skall inledas, och vilka strategimetoder som
skall användas, beslutas av personer. Hur personerna
väljer att agera beror på personernas perspektiv.

StrategimetoderStrategimetoder

Förbättringsprocesser
FörbättringsmetoderFörbättringsmetoder

Personers perspektivPersoners perspektiv

Strategiprocesser

Personers agerande

Figur 8. Förbättringsramverket kan användas för att
stödja beskrivningar och analys av hur förutsättningarna

för projektprocesserna etableras.

Förbättringsmetoder kan vara avsedda att inspire-
ra enstaka förbättringsprocesser. Sådana förbätt-
ringsmetoder kan exempelvis användas vid strate-
giska omorienteringar eller fokuseringar, där förut-
sättningarna behöver förändras väsentligt. Förbätt-
ringsmetoden kan då stödja en sammanhållen för-
bättringsprocess. I det mer vardagliga förbättringsar-
betet kan förbättringsmetoder som är avsedda att
inspirera ständiga förbättringar användas. Sådana
förbättringsmetoder har ofta ett cykliskt inslag, där
förändringar genomförs och utvärderas iterativt.

Ramverket är utformat baserat på antagandet att
personer kan välja hur de vill agera beroende på vil-
ka resultat de eftersträvar, och att det finns alternati-
va sätt att uppnå dessa resultat. Kriterierna för vad
som är en väl fungerande organisation, är upp till
personerna att avgöra. Av detta skäl är personers
perspektiv och personer i aktion de översta nivåerna
i förbättringsramverket. Personer sätter ramar för
verksamheten.

En viktig punkt är att strategimetoder och förbätt-
ringsmetoder inte nödvändigtvis måste utgöras av
formella tekniker. Det väsentliga är således inte om
man använder den välkända XYZ-förbättrings-
metoden eller inte. Det väsentliga är om de formella
eller informella förbättringsmetoder som används
leder till meningsfulla förbättringsprocesser. Hur
förbättringsprocesserna ser ut är heller inte den vä-
sentliga frågan. Det viktiga är om förbättringspro-
cesserna leder till ändamålsenliga förbättringar av
förutsättningarna för projektprocesserna.

Kopplingar i PRIO-ramverket

Förändringar på högre nivåer kan påverka nivå-
erna under. Ju högre upp i modellen förändringarna

görs, desto mer indirekta blir effekterna på projekt-
processerna. Samtidigt är förändringarna högre upp
av mer fundamental karaktär och kan påverka flera
underliggande nivåer. Tänk dig exempelvis en situa-
tion där personer har drivit förbättringsprocesser ge-
nom att dokumentera avsedda projektmetoder, men
att dessa projektmetoder i stor utsträckning neglige-
rats i det faktiska projektarbetet. ”More of the same”
verkar inte särskilt meningsfullt. Antag att personer-
na nu gör en förändring av sin förbättringsmetod, på
så sätt att de i framtida förbättringsprocesser invol-
verar projektgrupperna i utformningen av projektme-
toderna i syfte att åstadkomma en starkare förank-
ring för projektmetoderna. En sådan relativt liten
förändring på en högre nivå skulle kunna ha en stor
påverkan på hur de etablerade förutsättningarna på-
verkar resultatet i projektprocesserna.

Utväxling på hävstången: Förändra
sättet på vilket förändringarna

genomförs

Att genomföra förändringar i förutsättningarna
för projektprocesserna kan ge en hävstångseffekt
jämfört med att göra förbättringar i varje enskilt pro-
jekt. Att förändra sättet på vilket förändringarna av
förutsättningarna genomförs kan ge utväxling på
hävstången.

Förändringar som genomförs på lägre nivåer kan
även påverka nivåerna högre upp. De sätt på vilka
projektprocesserna faktiskt bedrivs kan exempelvis
påverka personers uppfattningar om verksamhetens
projektmetoder. Relationen mellan högre och lägre
nivåer kan beskrivas som ett dialektiskt samspel.

Ett budskap bakom PRIO-ramverket är att alla
nivåerna behövs om man strävar efter resultatförbätt-
ring. Om det inte finns personer som vill förbättra är
det inte troligt att förbättringar kommer till stånd.
Om det inte sker några strategiprocesser finns ingen
förankringspunkt för att inleda förbättringar. Om det
inte sker några förbättringsprocesser utvecklas inte
förutsättningarna för att stödja projektprocesserna.

Strategiprocesser, förbättringsprocesser och pro-
jektprocesser refererar till beskrivningar av vad vi
faktiskt gör, medan strategimetoder, förbättringsme-
toder och projektmetoder refererar till hur vi klassi-
ficerar det vi gör. Om vi vill uppnå resultat är det vi
faktiskt gör mer intressant än vilka namn vi använ-
der för att klassificera det. Samtidigt påverkas vårt
agerande av hur vi benämner och klassificerar vårt
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agerande. Om vi exempelvis i förväg klassificerar en
kommande förbättringsprocess genom att säga att
den skall vara en tillämpning av en viss förbätt-
ringsmetod kan detta påverka beteendet. Förbätt-
ringsmetoden kan beskrivas som en karta över den
framtida förbättringsprocessen. Väl använd kan den-
na bidra till en effektiv samverkan i förbättringspro-
cessen, men om den tillämpas strikt blir beteendet
maskinlikt, där det riskerar att bli ett självändamål
att följa metoden. Metoder kan inspirera och hjälpa
mig att se saker på nya sätt, men ingen metod kan
veta vad som är viktigt för mig i den situation jag
befinner mig just nu. Agerande bör därför baseras på
en kombination av vad vi vill uppnå, relevanta me-
toder och vår uppfattning om den verklighet vi age-
rar i.

Användning av PRIO-ramverket

Den fråga som styrt utvecklingen av PRIO-
ramverket är ”Hur kan man förbättra resultatet i en
projektintensiv organisation?”. Det presenterade
ramverket är en möjlig utgångspunkt för att svara på
denna fråga.

Genom att tillämpa ramverket ”underifrån” kan
vi fokuserat analysera vilken typ av resultat det är vi
vill förbättra och få viss ledning i vilka processnivå-
er vi kan arbeta med för att förbättra dessa resultat.
Resultaten kan förbättras i en enskild projektprocess

om problemet är isolerat. Om problemet återkommer
är det troligt att det finns behov av förändringar av
andra ordningen, dvs förändringar av förutsättning-
arna. Genom att beskriva utmaningar i projektpro-
cesserna, kan vi identifiera vilka delar av förutsätt-
ningarna som behöver utvecklas. Om vi gör föränd-
ringar av förutsättningarna, men ändå inte når av-
sedda resultat kan förändringar av tredje ordningen
vara nödvändiga, dvs förändringar av sättet på vilka
förändringarna genomförs. Det kan även hända att
förbättringarna inte är kopplade till verksamhetens
strategi, dvs att förändringarna inte genomförs i en
ändamålsenlig riktning.

Genom att tillämpa ramverket ”ovanifrån”, kan vi
beskriva vad personer vill uppnå, hur förbättringar
skall gå till, vad som utgör de väsentliga förutsätt-
ningarna och hur dessa förutsättningar bör tillämpas
i de enskilda projektprocesserna.

Vid användning av PRIO-ramverket är det viktigt
att komma ihåg att ramverket endast är ett av många
möjliga perspektiv på verkligheten. Projektresultat är
inte det enda som är viktigt – inte ens i en projektin-
tensiv organisation. Ramverket bör därför inte tas
som en given utgångspunkt. Ramverket kan bidra
med idéer och inspiration, men verksamhetsutveck-
ling i projektintensiva organisationer bör baseras på
en kombination av vad personer vill uppnå, inspire-
rande förbättringsramverk och uppfattningar om den
verklighet som skall förbättras.

Figur 9. PRIO-ramverket.
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Personers perspektivPersoners perspektiv

ProjektmetoderProjektmetoder
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Information / ISInformation / IS

Resultat

ProjektresultatProjektresultat
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InformationsresultatInformationsresultat

Personers perspektivPersoners perspektiv

InformationsbehovInformationsbehov

ProjektuppdragProjektuppdrag

Förbättringsprocesser
FörbättringsmetoderFörbättringsmetoder

Personers perspektivPersoners perspektiv

Strategiprocesser

Personers agerande
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PRIO-metoden

En fördel med ett ramverk är att det kan ge ett
perspektiv som kan utnyttjas på olika sätt för att ana-
lysera en situation. Samtidigt kan de stora frihets-
graderna i användningen göra att det kan upplevas
abstrakt och svårt att tillämpa. PRIO-metoden är en
konkretisering av hur PRIO-ramverket kan tillämpas
vid verksamhetsutveckling, till exempel för att initie-
ra arbetet med att förbättra resultaten i verksamhe-
tens projekt.

Termen ”verksamhetsutvecklingsmetod” refere-
rar till det sätt på vilket verksamhetsutvecklingspro-
cesser bedrivs i syfte att förbättra förutsättningarna
för verksamheten. I ett sådant arbete kan verksam-
hetsförändringar i alla PRIO-ramverkets delar ingå.
Personers perspektiv, personers agerande, strategi-
metoder, strategiprocesser, förbättringsmetoder, för-
bättringsprocesser, projektförutsättningar och pro-
jektprocesser är delar av verksamheten.

PRIO-metoden är framtagen baserad på Lunde-
berg (1993), Rummler & Brache (1995), PRIO-
ramverket samt erfarenheterna från fallföretaget
Alfa. Metoden är utformad med vissa metodändamål
i fokus. I korthet är PRIO-metodens ändamål att fo-
kusera verksamhetsutvecklingsarbetet så att det:

ÿ adresserar de prioriterade
förändringsbehoven, och

ÿ etablerar förutsättningar för varaktigt
förbättrade projektresultat

PRIO-metoden för verksamhetsutveckling i pro-
jektintensiva organisationer delar in verksamhetsut-
vecklingsarbetet i fyra faser, som var och en avslutas
med en milstolpe. Den första fasen, verksamhetsut-
vecklingsplaneringen, handlar om att planera hur
verksamhetsutvecklingsarbetet skall gå till. Denna

fas avslutas när verksamhetsutvecklingsstrategin är
förankrad. Nästa fas är förändringsstudien, som av-
slutas med en förankrad handlingsplan. Den tredje
fasen är förbättring av förutsättningar, som avslutas
då avsedda förutsättningar etablerats på olika nivåer.
I den slutliga fasen förbättras varje projektprocess,
och resultatet utvärderas. I det följande presenteras
varje fas något utförligare.

Verksamhetsutvecklingsplanering

Under verksamhetsutvecklingsplaneringen utar-
betas en verksamhetsutvecklingsstrategi som svarar
på frågan: hur skall verksamhetsutvecklingsproces-
sen gå till? Frågeställningar som bör beaktas under
verksamhetsutvecklingsplaneringen är:

ÿ Vilka personer som står bakom verksam-
hetsutvecklingsarbetet

ÿ Vilka strategiska hänsynstaganden som bör
göras

ÿ Vilka resurser som skall utnyttjas

ÿ Vilka tentativa avgränsningar som är rimliga

En förankrad verksamhetsutvecklingsstrategi ger
möjligheter att bedriva förändringsarbetet inom vissa
ramar, men lämnar utrymme för personerna att iden-
tifiera de centrala förändringsbehoven under verk-
samhetsutvecklingsprocessen.

Förändringsstudie

En förändringsstudie genomförs för att fokusera
förbättringsarbetet på förändringar som verkligen
betyder något. PRIO-metoden utnyttjar Y-modellen
som grundstruktur för analysarbetet (Lundeberg
1993). Y-modellen bidrar genom att vara ett stöd för
att sortera information som framkommer beroende
på vilket processfokus i förändringsprocessen infor-

Figur 10. Exempel på verksamhetsutvecklingsmetod: PRIO-metodens faser.
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mationen refererar till. En förändringsprocess bör
enligt Lundeberg beakta samtliga processfokus. Y-
modellen skiljer mellan följande processfokus:

ÿ Nuläge

ÿ Önskvärd framtida situation

ÿ Förändringsbehov

ÿ Förändringsalternativ

ÿ Handlingsplan

I analyser av skillnaden mellan nuläget och den
önskade framtida situationen fastställs ett föränd-
ringsbehov. För att tillgodose detta förändringsbehov
finns olika alternativ. De mest ändamålsenliga alter-
nativen väljs, och formuleras i en handlingsplan för
arbetet.

Som stöd för analysen av olika processfokus an-
vänds PRIO-ramverket. Med hjälp av ramverket kan
problem och möjligheter i nuläget identifieras, och
ett önskvärt framtida läge kan beskrivas. Genom en
analys diskuteras därefter vad som måste ändras för
att det önskade framtida läget skall uppnås. Olika
sätt att åstadkomma detta utvärderas, och slutligen
formuleras en handlingsplan. Denna bör vara sådan
att den tydligt beskriver kopplingarna mellan det
som förändras, och hur detta påverkar resultatet. En
central fråga är med andra ord: ”På vilket sätt leder
förändringen till resultat?” När handlingsplanen är
förankrad inleds förbättringen av förutsättningarna
för verksamheten.

Förbättring av förutsättningar

Under denna fas genomförs de förbättringar som
beslutades under förändringsstudien. Förbättringarna
skapar förutsättningar för att uppnå goda resultat i
projektprocesserna. Detta kan innebära att föränd-
ringar görs på alla nivåer i förbättringsramverket och
förutsättningsramverket.

Inom förbättringsramverket kan exempelvis stra-
tegimetoder och förbättringsmetoder etableras. Inom
förutsättningsramverket kan projektmetoderna för-
bättras, informationstillgången utvecklas och infor-
mationssystem anpassas eller införas.

Eftersom personers perspektiv påverkar på vilket
sätt de kommer att utnyttja de etablerade förutsätt-
ningarna är en särskild utmaning att identifiera hur
de på olika sätt kan ges möjligheter att utveckla sina
kunskaper och sin perspektivförståelse kopplat till
förändringarna.

Förbättring av projektprocesser

Verksamhetsutvecklingsarbetet är inte slutfört
förrän resultat nås i projektprocesserna. Utförandet
av varje projektprocess består av många kopplade
”sanningens minuter” där det gäller att dra nytta av
de förutsättningar som finns på bästa möjliga sätt.
Frågor som löpande kan adresseras under arbetet är:

ÿ Drar vi nytta av varje persons perspektiv och
kunskaper?

ÿ Är vår samverkan kring projektuppdraget av
god kvalitet?

ÿ Utnyttjar vi de projektmetoder och den in-
formation som finns på ett rimligt sätt?

Varje projektprocess utgör ett tillfälle att bygga
upp förutsättningarna för framtiden. Ju bättre person-
resultat, projektresultat och informationsresultat vi
åstadkommer, desto starkare står vi i framtida pro-
jektprocesser.

Användning av PRIO-metoden

Verksamhetsutvecklingsprocesser som bedrivs
inspirerade av PRIO-metoden bör genomföras i
överensstämmelse med metodändamålen, dvs att
fokusera på de prioriterade förändringsbehoven och
att etablera förutsättningar för varaktigt förbättrade
projektresultat. Det finns många sätt att göra detta
på.

Det kan exempelvis vid strategiska omorienter-
ingar eller fokuseringar visa sig att projektverksam-
hetens resultat ökar i betydelse. I en sådan situation
kan det vara ändamålsenligt att bedriva en samman-
hållen verksamhetsutvecklingsprocess för att initiera
arbetet med att förbättra resultaten i verksamhetens
projekt. Metoden i sig uttrycker dock inte hur omfat-
tande förändringar som ryms inom verksamhetsut-
vecklingsprocessen. Det går således även att genom-
föra många små avgränsade verksamhetsutveck-
lingsprocesser, där varje process genomförs i enlig-
het med metodändamålen.

En fråga som kan uppstå är om PRIO-metoden är
sekventiell eller iterativ. Svaret är att metoden be-
skriver den tänkta verksamhetsutvecklingsprocessen
sekventiellt. Det är dock en inspirationsram. Det är
inte en beskrivning av en faktisk verksamhetsutveck-
lingsprocess. I en sådan kan man mycket väl backa,
göra om, driva parallella arbeten, förändra inrikt-
ningen osv, beroende på hur verkligheten ser ut. Den
första fasen i PRIO-metoden handlar om att initialt
göra denna avvägning för den specifika verksam-
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hetsutvecklingsprocessen. ”Hur skall verksamhets-
utvecklingsprocessen gå till?” Det kanske redan på
förhand går att skönja konturerna av nödvändiga
iterationer eller parallelliteter.

Behåll initiativet!

I denna artikel har PRIO-ramverket och PRIO-
metoden introducerats i syfte att tydliggöra vad det
kan innebära att arbeta resultatfokuserat med verk-
samhetsutveckling i projektintensiva organisationer.
PRIO-ramverket ger ett perspektiv på vad som kan
fokuseras. PRIO-metoden utgör en möjlig startpunkt
för att diskutera kring verksamhetsutvecklingspro-
cesser.

Genom att så precist som möjligt
beskriva var förbättringspotentialen

ligger i en specifik verksamhet går det att
maximera utväxlingen på

verksamhetsutvecklingsresurserna

Bakom både ramverket och metoden ligger en
grundvärdering: genom att så precist som möjligt
beskriva var förbättringspotentialen ligger i en speci-
fik verksamhet går det att maximera utväxlingen på
verksamhetsutvecklingsresurserna.

Ramverket och metoden skall därför inte tolkas
som att det är ”bra” med detaljerade förändringar på
alla nivåerna, som bygger upp avancerade system av
strategimetoder, förbättringsmetoder och projektme-
toder. Ju mindre tid och resurser som finns till förfo-
gande för verksamhetsutvecklingsarbetet, desto vik-
tigare blir det att de används ändamålsenligt.

Denna artikel presenterar analysverktyg för att
börja ta reda på vad som är viktigt att förändra i en
verksamhet. Inspireras gärna att se nya saker med
hjälp av ramverk och utnyttja idéer från metoder i
ditt arbete, men behåll initiativet i utvecklingsarbe-
tet. Metoden kan aldrig veta vad som är viktigt för
dig.
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Appendix

PRIO-ramverket är ett delresultat baserat på ett
pågående avhandlingsarbete vid Handelshögskolan i
Stockholm (Andersson 2002 a).

Det vetenskapliga perspektiv som ligger bakom
studien beskrivs i Andersson (2002 a). I kortform är
den teoretiska basen olika kontextteoretiska inrikt-
ningar (se Wilden 1987). Centrala inspirationskällor
har varit Börje Langefors informationsteori och Ber-
ger och Luckmanns teorier om sociala konstruktio-
ner (Langefors 1966; Berger och Luckmann 1966).
Dessa har vidareutvecklats och konkretiserats av
Mats Lundeberg (1993, 2002 a). Den metateori som
har styrt utvecklingen av ramverket baseras på Paul
Watzlawick, John Weakland och Richard Fisch’s
(1974) modell för förändringar av olika ordningar
och Gregory Bateson’s uppdelning av form och pro-
cess på olika logiska abstraktionsnivåer (Bateson
1972, 1979). Båda dessa baseras i sin tur på Alfred
Whitehead och Bertrand Russells teorier om logiska
typer (Whitehead & Russel 1910).

Det empiriska underlaget har utgjorts av ett tre-
årigt forskningsprojekt på företaget Alfa (pseudo-
nym), där arbete pågått med att förbättra resultaten i
verksamhetens produktutvecklingsprojekt. Den an-
vända metoden kan beskrivas som klinisk forskning
(Schein 1987), då jag deltagit och bidragit till ut-
vecklingsarbetet i Alfa. De empiriska delarna av ar-
betet har delrapporterats exempelvis i Andersson
(2002 a och b).

Analysen av materialet har varit abduktiv, dvs
den teori jag valt och använt har påverkats av min
empiri, och min förståelse för empirin har påverkats
av de teorier jag använt (Bateson 1979). PRIO-
ramverket är ett resultat av ett flertal sådana iteratio-
ner.

De teoretiska utgångspunkterna för innehållet i
ramverket har bland annat hämtats och anpassats
från informations- och verksamhetsutveckling (Lun-
deberg 1993), ekonomistyrning (Samuelson 2000),
processorientering (Rummler & Brache 1995) och
projektteori (Andersen et al 1994, Engwall 1995).
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