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Titel: Styrsystem och kreativitet i projektstyrning 

 

Bakgrund och problemdiskussion: Intresset för kreativitets- och innovationsforskning 

har ökat starkt i modern tid, särskilt under 2000-talet och framåt. Kreativitet och 

innovation kan beskrivas utifrån flera olika perspektiv och definitioner beroende på 

kontext och fenomen som undersöks. Samtidigt växer betydelsen av projektstyrning 

vilket anses bero på den komplexa affärsmiljön och den höga konkurrens som råder. Rätt 

projektstyrning anses viktigt för lyckade projekt. Det finns en potentiell konflikt mellan 

styrning och kreativitet, som därför kräver en balansgång för att uppnå önskat resultat.  

 

Syfte: Genom att studera hur projektprocesser sker i projekt och hur styrning och 

styrsystem balanseras med de kreativa processerna kommer vi att bidra till en ökad 

förståelse för vilken typ av styrning som är mest utmärkande i varje projektprocess och 

hur det samverkar med kreativitet. Syftet blir därmed att identifiera och jämföra det 

undersökta företagets anpassning av styrsystem gentemot kreativitetsprocesser med 

existerande teori inom kreativitetsforskning. På så sätt föreslår vi en modell för hur 

projekt kan styras beroende på både situationsbehov och typ av kreativt tänkande, 

uppdelad på de olika projektfaserna.  
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Metod: En fallstudie har gjorts på IST, ett utvecklande IT-företag. Studien har ett 

kvalitativt förhållningssätt, där semistrukturerade intervjuer av projektledare har använts 

för att samla in det empiriska materialet.  

 

Slutsats: Olika förhållningssätt till kreativitet i olika situationer behövs för att lyckas 

med projektstyrning. Projektstyrning kan resultera i ökad inre motivation för 

medarbetarna om styrsystemen är utformade på rätt sätt. Att förstå när olika typer av 

tänkande krävs inom olika projektprocesser är då nödvändigt. I de olika 

projektprocesserna krävs fokus på olika former av styrning, i stängda problem. Alla fyra 

typer av styrsystem var aktiva under de olika projektprocesserna. Alla styrsystem fanns 

inte vara lika relevanta under varje process, under initiering används exempelvis 

boundary och interactive mer medan boundary och diagnostic används mer under 

planeringsstadiet.  
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Abstract  
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Keywords: Project process, project management, control system, creativity, case study, 

processes, innovation, divergent, convergent, creativity types.  

 

Title: Management control systems and creativity in project management 

 

Background and problem discussion: The interest for research in creativity- and 

innovation has strongly increased in the modern time, especially during the 21th century. 

Creativity and innovation can be described from several different perspectives and 

definitions depending on the context and phenomenon being studied. At the same time, 

the importance of project management is increasing which is considered to depend on 

the complex business environment and the high competitiveness. Proper project 

management is considered to be of large importance for successful projects. There is a 

potential conflict between control and creativity, and a balance between the two is thus 

required to achieve the desired result.  

 

Purpose: 

By studying how project processes occurs in projects and and how control and control 

systems are balanced with the creative processes, we will contribute to increase the 

understanding what type of control that is characteristic in each project process and how 

it interacts with creativity. The purpose is therefore to identify and compare the studied 

company’s adaptation of control system in relation to creativity processes with existing 

theory in creativity research. In this manner we propose a model for how projects can be 
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controlled depending on situation and type of creative thinking, depending on the 

different project processes.  

 

Method: A case study has been conducted at IST, a developing IT-company. The study 

has a qualitative approach, where semi-structured interviews of project managers have 

been used to gather the empirical material. 

 

Conclusion: Different approaches to creativity in different situations are required in 

order to be successful in project management. Project management can result in 

increased intrinsic motivation for employees if the control systems are designed in the 

right way. Understanding when different types of creativity is needed in the different 

project processes is essential. The different project processes requires different types of 

control, in closed problems. All four types of control system were active during the 

different project processes. Although all four control systems aren’t considered to be 

equally active during respective process, boundary and interactive are for example more 

active during initiation, while boundary and diagnostic were more active during 

planning. 
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1. Inledning 
Det här avsnittet inleds med en bakgrund som förklarar nyckelbegreppen som utgör            

grunden för studien. Förklaring av vad ett projekt är ges, samt hur projektets betydelse              

för företag har utvecklats. Kreativitet beskrivs i organisationer och projekt. En           

problemdiskussion följer sedan där en diskussion förs kring utmaningarna som finns vid            

utformning av styrsystem i projekt. Problemdiskussionen mynnar ut i syfte och           

frågeställning. 

1.1 Bakgrund 

Intresset för kreativitets- och innovationsforskning har ökat starkt i modern tid, särskilt            

under 2000-talet och framåt. Ökningen kan skönjas i en undersökning av tidigare            

forskning gjord av Anderson, Potočnik & Zhou (2014), då de uppskattade antalet            

publikationer med orden ‘innovation’ eller ‘creativity’ i antingen ämnesbeskrivningen         

eller i titeln (se bilaga 1). Där syns att antalet publikationer ökat konsekvent sedan början               

på 1990-talet till en mycket stark ökning sedan sekelskiftet. Fram till 1990-talet var             

intresset konsekvent, relativt sett, lågt med under 500 relevanta publikationer för båda            

kategorier. Intresset började då däremot växa med en närmast exponentiell hastighet, för            

att nå 6000 publikationer med något av orden som angivet ämne år 2008-2009 (och              

~2500 i titeln), vilket dock avtog något åren därpå 2010-2011. Anderson et al. (2014)              

hävdar att få organisationer kan tänkas överleva och växa utan innovation, varför            

ytterligare forskning inom området är viktig.  

 

Kreativitet och innovation kan beskrivas utifrån flera olika perspektiv och definitioner           

beroende på kontext och fenomen som undersöks, men kortfattat kan kreativitet           

beskrivas som idéskapande av lämpliga och nymodiga idéer och innovation kan           

beskrivas som den efterföljande implementeringen av idéerna (Anderson et al. 2014).           

Fokuset i denna studie ligger på kreativitet och styrningens påverkan i olika            

projektprocesser inom projekt, därför ämnar vi beskriva en tydlig definition av           

skillnaden och samspelet mellan kreativitet och innovation samt dess koppling till           

styrning i projekt i teoriavsnittet.  
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Marttala och Karlsson (2011) menar att definitionen av ett projekt generellt liknar            

varandra. De beskriver projekt enligt följande definition: “Ett projekt är en tidsbegränsad            

och från övrig verksamhet unik och avgränsad aktivitet som genom styrning av resurser             

ska nå ett bestämt mål” (Marttala & Karlsson, 2011. s. 10). Macheridis (2005) menar att               

projekt och ekonomi är sammankopplade. Macheridis (2005) menar på att, för att            

projektet ska nå sina ekonomiska mål krävs det att företaget arbetar med olika typer av               

hjälpmedel och styrverktyg. 

 

Simons (1995a) menar att styrsystem utvecklade på 1950- och 1960-talet var anpassade            

för så kallade “machine-like bureaucracies”. Chefer utövade på denna tid kontroll genom            

att beordra anställda samt genom detaljerad övervakning av deras arbete. Även om detta             

fortfarande kan vara effektivt vid standardiserade processer så verkar de flesta företag i             

dagens samhälle i konkurrensutsatta och dynamiska marknader. Många företag har          

utvecklats till stora företag verksamma över hela världen. Ledning och chefer har därför             

svårare att kontrollera verksamheten genom att ge anställda orders och övervaka deras            

arbete. Dagens styrsystem måste istället utformas på ett sätt som uppmuntrar att            

beteenden sammanfaller med företagets strategiska mål och kärnvärden (Simons 1995a).  

 

Likväl menar Kerzner (2009) att ledningen i företag har insett att organisationer måste             

bli mer flexibla och dynamiska. Den teknologiska utvecklingen, ökad konkurrens samt           

högre krav på resursutnyttjande är några av de viktigaste faktorerna till denna            

utveckling. Wallace (1963, refererad i Kerzner 2009) nämnde även högre vinstkrav och            

en oförutsägbar kundefterfrågan som bidragande faktorer. Dessa faktorer samt ett ökat           

behov av diversifiering har resulterat i ett ökat fokus på projekt. Projekt skiljer sig från               

den ordinarie verksamheten enligt Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus och Nilsson          

(2014) då projekt endast har ett mål. Vidare är styrsystem i ett projekt utformade endast               

och specifikt för projektet och det är svårare att utforma en standard som kan användas i                

andra projekt då projektet och dess utförande ofta är unikt. Planer för ett projekt kan               

snabbt ändras då de ofta utförs i en föränderlig miljö, i många fall utanför företagets               

“trygga miljö” och därmed påverkas de mer av det externa klimatet. Slutligen menar             

Anthony et al. (2014) även att utförandet av ett projekt utförs i en annan takt jämfört                
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med ordinarie verksamhet då projekt normalt börjar trevande för att sedan gå in i ett mer                

intensivt skede för att sedan övergå till den avslutande delen.  

1.2 Problemdiskussion 

Bara 15 % av svenska organisationer är framgångsrika i sin projekthantering, hävdas av             

en undersökning utförd av KPMG och Project Management Institute Sverige, 2017.           

Studien behandlar 20 olika branscher med totalt 342 respondenter. Kriterierna var           

formulerade som leverans i tid, i enlighet med budget och med majoriteten av målen              

realiserade. Dock visar undersökningen även på en möjlig förbättring över tid, då de             

genomförde en likadan undersökning år 2014, då en lägre andel respondenter hade            

lyckats med sina projekt. Undersökningen visar bland annat att användningen av           

kvalitetsmått och formaliserade projektprocesser ökat, samt att anpassningen av         

strategiska mål till projektform förbättrats sedan 2014. Undersökningen visar att nästan           

alla respondenter (98 %) anser att betydelsen av styrning och strategisk koppling är hög              

eller medium för framgångsrika projekt (KPMG 2017). 

 

Studier visar enligt en annan rapport från Project Management Institute (PMI) att            

betydelsen av projektstyrning växer. Detta anses bero på den komplexa affärsmiljön och            

den höga konkurrens som råder. Genom att använda sig av projektstyrning kan företag             

uppnå konkurrensfördelar. Därav läggs bl.a. en större vikt på implementering av de bästa             

styrmodellerna (best management practices) och andra verktyg för att säkerställa att           

projektet når sitt mål, att tidsramen hålls och att budget inte överskrids (Rezania, et al.               

2016). Bonner, Ruekert och Walker Jr (2001) skriver i sin studie om utmaningen som              

högre chefer står inför när de ska utforma styrsystem för projekt. Bonner et al. (2001)               

menar att fel typ av system eller för hög grad av styrning kan hämma projektets               

kreativitet och utveckling och därmed försämra projektets totala prestation. Chefers          

uppgift är därmed att utforma styrsystem som driver projektet i rätt riktning, möjliggör             

uppföljning och kontroll av prestation mot projektets uppsatta mål, utan att påverka            

projektets flexibilitet och dess kreativa processer (Bonner et al. 2001). Rätt styrning och             

val av styrsystem för projekten blir då en avgörande faktor för att skapa             

konkurrensfördel och för att lyckas med projektet när projektkomplexiteten och          
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omvärldsosäkerheten är hög (Nilsson & Olve 2013). Forskningen inom styrsystem på           

projektnivå är dock inte lika utbredd som på organisationsnivå (Rezania et al. 2016).  

 

Bérubé och Gauthier (2017) skriver om spänningen mellan kontroll och kreativitet. De            

fann att samtliga elva studerade reklambyråer brottas med denna motsättning i deras            

fallstudie. En kompromiss anses därför behövas, som enligt deras åsikt är beroende av             

dess lyckade tillämpning kontra byråns positionering på marknaden. De fann ett           

samband mellan byråns kunder och dess projektstyrning; exempelvis hade företag som           

hade ett mer uttalat fokus på formella styrsystem huvudsakligen kunder som beskrevs            

oftare ha specifika krav som därmed begränsar byråns egna möjlighet till fria och             

kreativa lösningar, vilket i sin tur gav större behov av kontrollerade projektprocesser            

(Bérubé & Gauthier 2017).  

 

Det finns andra argument som stödjer den tänkbara konflikten mellan kontroll och            

kreativitet. Amabiles (1983) teori, refererad av Speckbacher (2017), gör gällande att inre            

motivation är en starkare drivare för kreativitet än yttre motivation som tvärtom kan             

antas hämma kreativiteten om den ges för stort utrymme genom att tränga ut den inre               

motivationen. Inre motivation kan kortfattat beskrivas som intresset, glädjen eller          

tillfredsställelsen från att utföra uppgiften, medan yttre motivation kan beskrivas komma           

från yttre påtryckningar som deadlines eller incitament i form av prestationsbaserade           

belöningar (Amabile & Pratt 2016). Därför kan styrsystem som reglerar yttre motivation            

(exempelvis planering, budgetering, prestationsmätning och belöningssystem) antagas få        

en negativ effekt på kreativitet när den uppfattas som kontrollerande (Davila & Ditillo             

2017). Kopplingen mellan styrsystem och kreativitet har först på senare tid börjat            

undersökas i detalj på ett mer övergripande plan, tidigare har de flesta studier fokuserat              

på länken mellan belöningssystem och kreativitet, med enstaka undantag enligt Davila           

och Ditillo (2017).  

 

Kreativitet är idag ett viktigt konkurrensmedel för många organisationer som sysslar           

med kreativ projektverksamhet. Kreativa individer i projektteam behöver utrymme att få           

vara flexibla och inte bli för hårt styrda. Det kan tolkas som styrsystem och styrning är                

något som hämmar denna kreativa process (Davila & Ditillo 2017). Istället för att tona              

 12 (77) 



 

ner på styrning och styrsystem i projekt, menar Davila och Ditillo (2017) att             

styrsystemen bör anpassas för att skapa utrymme för flexibilitet och frigöra kreativt            

spelrum för att kunna agera mot oförutsägbarheter. Dessutom ska de vara stödjande för             

den kreativa processen och koppla samman kreativa tankar till ett slutmål (Davila &             

Ditillo 2017). Sakka, Barki och Côté (2013) menar att det finns motsättningar för vilken              

typ av styrsystem och styrverktyg som ska användas vid projekt, alltså en avvägning             

vilken nivå av kontroll och graden av flexibilitet. Det kan visa sig att olika styrsystem               

kan vara till fördel vid olika förutsättningar och skeden under projektet (Sakka et al.              

2013).  

1.3 Frågeställning 

Vilka styrsystem är mest utmärkande i olika projektprocesser i införandeprojekt?  

Vilken typ av kreativitet krävs inom olika projektprocesser i införandeprojekt?  

1.4 Syfte 

Genom att studera hur projektprocesser sker i projekt och hur styrning och styrsystem             

balanseras med de kreativa processerna kommer vi att bidra till en ökad förståelse för              

vilken typ av styrning som är mest utmärkande i varje projektprocess och hur det              

samverkar med olika behov av kreativitet. Syftet blir därmed att identifiera och jämföra             

det undersökta företagets anpassning av styrsystem gentemot kreativitetsprocesser med         

existerande teori inom kreativitetsforskning. På så sätt ämnar vi föreslå en modell för hur              

projekt kan styras beroende på både situationsbehov och typ av kreativt tänkande,            

uppdelad på de olika projektprocesserna inom projekt.  
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2. Metod 
Avsnittet inleds med att beskriva vald undersökningsdesign och forskningsstrategi.         

Därefter presenteras det företag som har valts för studien och hur studien har gått              

tillväga vid insamling av material. Analysmetoden som använts i studien beskrivs sedan            

innan en beskrivning om kvalitetsmått som används följer, tillsammans med en           

beskrivning av hur studien tagit hänsyn till forskningsetiska frågor.  

2.1 Undersökningsdesign och forskningsstrategi 

Denna studie har utgått från en kvalitativ forskningsstrategi då vi anser att det bäst              

lämpar sig för att få en förståelse för hur projektstyrningen balanseras med kreativitet i              

projektet, i syfte att jämföra erfarenheter inom området med existerande teori.           

Informationen från respondenterna och deras intryck och upplevelser av styrningen          

kommer utgöra grunden för att kunna besvara frågeställningen och uppnå syftet. Detta är             

i linje med Bryman och Bell (2017) som menar att en kvalitativ forskningsstrategi             

fokuserar på tolkning av insamlad data och analys samt hur individer upplever sin             

verklighet i syfte att skapa förståelse för det som studeras. 

2.2 Fallstudiedesign 

Med hänsyn till vårt syfte och begränsade tid har vi valt att använda oss av en fallstudie                 

som forskningsmetod. Detta för att vi vill studera ett specifikt fall och organisation in på               

djupet och i detalj, som enligt Bryman och Bell (2017) utgör den huvudsakliga formen              

för en fallstudie. Genom en fallstudie har vi möjliggjort ett fokus av den specifika              

kontexten och djupet av det vi vill studera (Bryman & Bell 2017). Studien undersöker              

hur fallföretaget och deras anställda ser på hur styrning och kreativitet i de olika              

projektprocesserna balanseras i jämförelse med det som beskrivs i forskningen. Mer           

specifikt lämpar sig en intern fallstudie Stake (1995 refererad i Bryman & Bell 2017).              

Med det menas att det är projektstyrningen i den valda organisationen vi har varit              

intresserade av att studera och skaffa en djup kunskap kring. En fallstudie av             

projektstyrning i organisationen har då sammanfattningsvis möjliggjort en djupdykning i          

ämnet och gett oss en djupare förståelse i det specifika fallet. Studiens framtagna             

teoretiska modell kan sedan användas i andra studier där andra företag kan studeras             
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utifrån denna modell för att göra en vidare forskning om hur projektstyrning och             

kreativitet kan balanseras. 

2.3 Val av företag  

Eftersom syftet med vår studie är att bidra till en ökad förståelse kring de viktiga               

aspekterna för att balansera projektstyrning och kreativitet valde vi ett företag som till             

stor del jobbar i projekt och som är verksamma i en bransch där kreativitet och               

innovation kan anses vara en nyckel för fortsatt framgång. Företaget vars projekt vi har              

valt att studera är IST. IST har sitt huvudkontor i Växjö som är vår studieort, vilket med                 

vår begränsade tidsram har gett oss möjlighet att genomföra flera personliga intervjuer.            

Genom den personliga kontakten fick vi därmed en bra kontakt med intervjudeltagaren            

som kunde ge oss utförliga svar på våra frågor. Företaget beskrivs som marknadsledande             

inom IT-tjänster för utbildningssektor och har varit verksamt sedan 1985 vilket tyder på             

en rutin och ett kunnande för projektverksamhet (IST u.å.; Larsson et al. 2010).  

2.4 Insamlingsmetod  

I vår studie har vi vid insamling av empiri enbart använt oss av det som Bryman och Bell                  

(2017) benämner primärdata. Den primära datan består främst av tre intervjuer med tre             

projektledare som vi själva samlat in för vår studie för att kunna göra jämförelser mellan               

vår teoretiska referensram och ett verkligt fall. Även dokument som erhållits från            

företaget som illustrerar bl.a. fallföretagets projektprocesser har använts som         

komplement till intervjuerna.  

 

2.4.1 Urval 

Eftersom studien är tänkt att utgå från en kvalitativ forskningsansats har ett målstyrt             

urval använts. Detta menar även Bryman och Bell (2013) är den mest förekommande             

urvalsmetoden för kvalitativa forskningsstrategier. Ett målstyrt urval är ett         

icke-sannolikhetsurval och innebär att urvalet väljs ut av forskaren baserat på den            

relevans individerna, platserna eller organisationerna anses ha för studiens syfte och           

problemformulering.  
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Då de svar vi sökte i studien kräver specifik kompetens var vår ambition att intervjua de                

ansvariga projektledarna för att få en bild av hur styrsystemets utformning upplevs av             

projektledaren och om de upplever att det påverkar deras prestation och kreativitet. Vårt             

urval består därmed av tre projektledare som IST själva ansåg vara lämpliga för vår              

undersökning. Eftersom de regelbundet jobbar med styrning av projekt som kräver           

kreativa lösningar, ansåg vi dem vara lämpliga respondenter för vårt syfte.  

 

2.4.1.1 Presentation av respondenter 

Samtliga respondenter avböjde anonymitet vid start av intervju. Frågan ställdes igen           

efter respondentvalideringen och det avböjdes igen.  

 

Personlig intervju 1 2018-05-15. Intervjutid: 60 min 

Respondent 1: Jimmy Vall, Projektledare IST 

Projektledare på IST som var varit verksam inom IT i 20 år och som konsult i 15 år,                  

främst i projekt. Han har tidigare även varit egenföretagare. Med sin långa erfarenhet             

inom projekt och olika organisationer anses Jimmy Vall vara en lämplig respondent som             

kan tillföra olika perspektiv. 

  

Personlig intervju 2 2018-05-15. Intervjutid: 60 min 

Respondent 2: Per Rooth, Projektledare, IST 

Per är anställd som projektledare på konsultavdelningen på IST. Han har jobbat på IST i               

ett år och dessförinnan jobbat ett antal år på Södra där han var projektledare. Per Rooth                

anses vara insatt i IST:s verksamhet och bedöms med sin erfarenhet vara en lämplig              

respondent.  

  

Personlig intervju 3 2018-05-16. Intervjutid: 60 min 

Respondent 3: Mikael Åberg, Försäljning och Projektledare  

Mikael Åberg har jobbat på IST sedan 2011. Dessförinnan var han under 17 år anställd               

på Sörman Information AB som nu ingår i SAAB-koncernen, varav 15 års erfarenhet var              

som projektledare. Han jobbar nu på IST:s försäljningsavdelning. Eftersom han jobbat           

mycket som projektledare har han även fått rycka in i deras projekt då de har ont om                 

projektledare. Mikael Åberg är med sin mångåriga erfarenhet en lämplig respondent. 
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2.4.2 Intervjuer 

Studien har främst grundats på de intervjuer vi gjort med tre projektledare på IST. Vi har                

varit måna om ett så brett och djupt material som möjligt kring ämnet. Projektledarna              

presenterades med i princip samma frågor, men det gavs möjlighet för varje            

projektledare att svara på sitt eget vis med efterföljande följdfrågor. På så sätt har vi fått                

in flera infallsvinklar kring ämnesområdet. Frågor som ansetts blivit utförligt besvarade           

av tidigare respondenter togs inte upp på senare intervjuer.  

 

Semistrukturerade intervjuer är den intervjumetod vi har använt då den lämpar sig bäst             

enligt Bryman och Bell (2017) när studien har ett tydligt fokus på vad som ska studeras,                

samt innehåller ett antal frågor som behöver besvaras. Vi ansåg det som viktigt att få               

våra specifika frågor besvarade av respondenterna med en viss struktur, men att            

intervjuprocessen skulle vara flexibel då de skulle få ta upp egna relevanta ämnen de har               

kunskaper kring. Det gjorde att intervjudeltagare tog upp ämnen som vi inte hade avsikt              

att fråga om men som ändå var av stor nytta för att berika vårt empiriska material. Det                 

handlar också om att det är respondenterna som besitter den mesta av kunskapen kring              

det vi vill studera.  

 

Vi utformade i förväg en intervjuguide där de frågor som vi skulle beröra under              

intervjuerna delades in i ett antal teman där varje tema hade olika ämnesinriktningar. En              

intervjuguide är till skillnad från ett strukturerat intervjuschema mindre specifik och mer            

öppet för flexibilitet under intervjuerna (Bryman & Bell 2017). Intervjuguiden fungerade           

som en minneslista för oss under intervjuerna. Intervjudeltagarna har dessutom fått ta del             

av intervjuguiden före det att intervjuerna ägt rum för att kunna förbereda sig och              

uttrycka sina åsikter om upplägget innan intervjuernas start. De teman vi berört under             

intervjuerna är projektprocesser, projektstyrning generellt, verktyg och styrtekniker,        

effekter på kreativitet samt erfarenheter. Eftersom vi valde att genomföra          

semistrukturerade öppna intervjuer, ansåg vi det nödvändigt att samtliga intervjuer          

spelades in och därefter transkriberades för att inte missa avgörande detaljer i vårt             

material. Sedan sammanställde vi intervjuerna var för sig med våra egna ord för att              

lättare kunna hantera materialet. Den sammanställda empirin vi fick ut av intervjuerna            
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har i efterhand skickats till undersökningsdeltagarna. Det har stärkt tillförlitligheten          

genom att låta undersökningsdeltagarna få ta del av resultaten (Bryman & Bell 2017). 

2.5 Litteratur 

Insamling av litteratur i form av vetenskapliga artiklar och tryckta källor har hämtats via              

Business Source Premier, OneSearch samt Scopus. För att säkerställa kvalitet och           

relevans i artiklar som hämtas använder vi vetenskapliga artiklar som granskats av andra             

forskare inom området (peer-reviewed). Böcker som av oss bedömts vara trovärdiga har            

också använts i studien, främst för övergripande koncept och enklare definitioner.           

Sökord som använts i samband med insamling av relevanta artiklar är bland andra:             

Management control in project, Project controlling, Project controlling and creativity,          

Management control in project and creativity, Project management and creativity,          

Creativity and control. Det urval av litteratur som vi med dessa sökord funnit lämpliga              

att använda i vår studie användes för att hitta ytterligare litteratur genom att studera de               

källor respektive artikel eller bok refererat till. 

 

Sökorden är dock väldigt generella, och ämnesområdena vi har undersökt är väldigt stora             

(kreativitetsforskning i organisationer, projektstyrning och styrsystem). För att avgränsa         

sökningarna sökte vi först efter större forskning som gjorts på områdena i form av stora               

studier eller omfattande modeller, och sedan efter sammanställningar av forskning gjord           

på området, då vi hittade exempelvis Anderson et al. (2014) och Speckbacher (2017),             

som gav vägledning för relevant forskning inom styrsystem kopplade till kreativitet.  

2.6 Analysmetod 

Ett problem vid sammanställning av kvalitativ data från intervjuer, är att den ofta är              

mycket omfattande och ostrukturerad. Materialet blir då svårt att analysera och det krävs             

teknik och strategi för att hantera all den data som samlats in (Bryman & Bell, 2017).  

 

Yin (2013) beskriver analysen av den kvalitativa datan genom fem faser: (1)            

Sammanställning, (2) demontering, (3) remontering, (4) tolkning och (5) slutsatser.          

Sammanställning innebär att den data som samlats in exempelvis under intervjuer           
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sorteras på det sätt som bäst lämpar sig för att kunna göra en högkvalitativ analys.               

Därefter bryts den sammanställda datan ner i mindre delar, vilket är nästa fas,             

demontering. Demontering kan innebära kodning av data men även egna metoder           

exempelvis egen kategorisering eller indelning i teman kan användas och processen kan            

upprepas flera gånger. Efter den andra fasen sker en omgruppering av den demonterade             

datan vilket kallas remontering. Detta kan göras genom uppställning i tabeller eller listor.             

Den fjärde fasen, tolkning, innebär att en tolkning görs av det remonterade materialet.             

Slutligen i den femte fasen dras slutsatser på studien baserat på tidigare faser (Yin 2013).  

 

Utifrån hur Yin (2013) menar att den kvalitativa datan ska analyseras, har vi först              

transkriberat och sammanställt våra inspelade intervjuer var för sig. För att inte missa             

något intervjudeltagarna har sagt, samt för att säkerställa att transkriberingen blir           

korrekt, har vi lyssnat om intervjuerna och jämfört med den tidigare nedskrivna            

versionen. Sedan har vi brutit ned vår det sammanställda materialet i mindre delar             

baserat på de olika teman vi varit intresserade av att studera. Den data som har samlats in                 

från de olika respondenterna och brutits ner till olika teman, har summerats för att få en                

enhetlig bild av de olika kategorierna. Ämnen som vi har fått samma svar på flera gånger                

har sammanställts till ett svar tillsammans med respondenternas olikheter vad gäller           

synvinklar, erfarenheter och kunskaper. På så sätt har materialet sammanställts till en            

enhetlig materialsamling, uppdelad i olika teman. Det empiriska materialet har          

sammanställts i tre huvudsakliga teman: projektstyrning, styrning och motivation samt          

styrning och kreativitet. Det remonterade materialet tolkas genom en jämförelse mot den            

framtagna analysmodellen (presenteras i analyskapitlet) för att identifiera hur den          

teoretiska referensramen tillämpas i fallföretaget. I den slutliga fasen dras slutsatser           

baserat på tidigare faser och den tolkning som gjorts, grundade på våra egna idéer och               

tankar om studiens resultat och där frågeställningarna besvaras. 

2.7 Kvalitetsmått  

Robert K. Yin (2014) nämner fyra kvalitetsmått som vanligtvis används för att            

säkerställa kvalitén på en samhällsvetenskaplig studie som även är relevanta vid           

fallstudier. Dessa är begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. 
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Begreppsvaliditet innebär att begrepp och koncept som har en viktig del i studien tydligt              

definieras och förklaras. Vid en forskningsstudie och särskilt vid fallstudier behöver           

forskaren därför genomgående förklara nyckelbegrepp och antaganden som görs för att           

undvika att studien uppfattas som subjektiv. De begrepp vi använt och antaganden vi             

gjort har därför beskrivits löpande i texten i syfte att undvika detta samt för att tydliggöra                

för läsaren (Yin 2014). Studien har även undvikit subjektivitet genom att studera flera             

källor i syfte att säkerställa att korrekta begreppsförklaringar ges.  

 

LeCompte och Goetz menar att för intern validitet “[...] ska det finnas en god              

överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som denne          

utvecklar” (Bryman & Bell 2013, s. 401). I denna studie har de teoretiska idéerna vi               

utvecklat baserats på den empiri vi samlar in från utförda intervjuer. En annan metod              

som har använts är respondentvalidering för att säkerställa att den information vi erhållit             

och de resultat vi kommit fram till är riktiga (Bryman & Bell 2013). Detta har gjorts                

genom att respondenterna får sammanställningen av empirin och får möjlighet till att            

kommentera och ändra felaktigheter.  

  

Med extern validitet menas att de resultat som genereras ska kunna generaliseras i andra              

sammanhang och miljöer (Bryman & Bell 2013). Studien ämnar att ta reda på hur              

projektstyrningen utformas i relation till kreativitet i vilket vi menar att andra forskare, i              

sin forskning, kan själva avgöra om resultaten från studien kan överföras till andra             

situationer och företag som arbetar på liknande sätt. Det genom så kallat thick             

descriptions, som är en tät och fyllig beskrivning av det vi studerat (Bryman & Bell               

2017). Detta då arbete i projektform blivit vanligare samtidigt som företag lägger allt             

större fokus på innovativt arbete vilket innebär att sättet vårt fallföretag arbetar på             

troligtvis har likheter med andra organisationer. Vår framtagna analysmodell ska även           

kunna användas i framtida studier.  

 

Reliabilitet handlar om möjligheten att erhålla samma resultat från en studie, om studien             

skulle utföras på nytt. Reliabilitet handlar alltså om att avgöra huruvida studiens metod             

och resultat är tillförlitliga eller om det resultat som tagits fram är slumpmässigt             
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(Bryman & Bell 2013). Vidare menar Yin (2014) att målet med reliabilitet är att              

minimera fel och subjektivitet. För att kunna uppnå reliabilitet krävs även en korrekt och              

utförlig redogörelse av undersökningen för att studien ska kunna utföras igen. Bryman            

och Bell menar dock att det finns vissa svårigheter att uppfylla detta kvalitetsmått vid              

kvalitativ forskning då “[...] det är omöjligt att frysa en social miljö och de sociala               

betingelser som gäller vid en inledande studie för att göra den replikerbar i den              

bemärkelse som man oftast avser” (Bryman & Bell 2013, s. 401). Genom att vi noggrant               

dokumenterat och beskrivit vårt tillvägagångssätt anser vi dock att studien ska vara            

möjlig att replikera på samma projekt i samma företag, eller replikerbar i andra scenarier              

i exempelvis komparativt syfte. Fel och subjektivitet har minimerats genom kontinuerlig           

handledning och seminarier där studien granskats vilket även bidragit till att förbättra            

kvalitén i uppsatsen. 

2.8 Forskningsetiska ställningstaganden 

Det finns två krav på forskningen, forskningskravet och individskyddskravet.         

Anledningen till de två kraven är för att forskning är en viktig del för utveckling av                

samhället och individer vilket gör att det ställs krav på att forskningen sker i samhällets               

och individens intresse samt håller en hög kvalitét. Samtidigt får inte forskningen ske på              

bekostnad av individen. Dessa krav på förväntat kunskapstillskott och risken att           

undersökningsdeltagare drabbas av negativa konsekvenser är viktiga att forskaren hela          

tiden väger mot varandra och ständigt har i åtanke (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Utifrån detta finns det inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra          

generella etiska forskningsprinciper, publicerade av Vetenskapsrådet (2002), som vi har          

tagit hänsyn till: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitet- och       

anonymitetskravet  samt nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att undersökningsdeltagarna ska få information om        

forskningens syfte. Information om forskaren såsom namn och institution ska framgå           

tillsammans med en genomgång av tillvägagångssättet för undersökningen. Det ska även           

tydliggöras att deltagandet är frivilligt, att deltagarna har rätt att avbryta undersökningen            
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och att de uppgifter som samlas in endast kommer användas i forskningssyfte.            

(Vetenskapsrådet 2002). Vår studie har tagit hänsyn till detta genom att vi presenterat             

oss i samband med att vi kontaktar företaget, vi har även beskrivit vad för typ av studie                 

vi vill göra och vad vi vill bidra med. Dessutom har respondenterna innan intervjun fått               

ta del av en intervjuguide med de ämnen vi tänkt beröra för att kunna förbereda sig.  

  

Med samtycke menas att forskaren behöver deltagarnas godkännande för att använda           

deras uppgifter. Generellt ska samtycke alltid medges vid undersökningar som kräver           

aktivt deltagande. Huruvida samtycke behövs och till vilken grad, bör vägas mot            

individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2002). Respondenterna i vår studie har tillfrågats         

om de godkänner att intervjun spelas in samt att deras uppgifter och den information som               

de delar under intervjun används i vår studie. 

 

Konfidentialitet- och anonymitetskravet innebär att forskaren bör värna om individernas          

integritet. Känsliga uppgifter om personer delaktiga i forskningsundersökningen bör         

behandlas med försiktighet. Forskaren måste vidta åtgärder och försäkra sig om att            

obehöriga inte kan komma åt undersökningsdeltagarnas personuppgifter.       

Nyttjandekravet betyder att insamlade uppgifter om individer i forskningssyfte, endast          

får användas i detta syfte. Uppgifterna får alltså inte lämnas till någon annan part för               

kommersiellt eller privat bruk (Vetenskapsrådet 2002). Respondenterna har informerats         

om att deras uppgifter och den information de delar endast kommer användas i studien.              

Känsliga uppgifter har inte heller publicerats i studien utan deras godkännande.  
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 3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen. Kapitlet beskriver till att börja            

med vad som definierar ett projekt, därefter ges en övergripande beskrivning av de             

processer som sker i projekt och hur styrningen av dessa processer går till. Därefter              

följer ett avsnitt om olika verktyg och tekniker som organisationen kan använda sig av              

för att styra projektet, i form av styrmodeller och styrsystem. Kapitlet avslutas med ett              

avsnitt om kreativitet och dess betydelse samt en sammanfattning om hur detta hänger             

ihop med projektstyrning och styrsystem, i form av en konceptuell modell.  

3.1 Projekt 

Munns och Bjeirmi (1996 s.81) definierar projekt som:  

 

“A project can be considered to be the achievement of a specific objective, which involves 

a series of activities and tasks which consume resources. It has to be completed within a 

set specification, having definite start and end dates”.  

 

Författarna menar att projekt har som uppgift att generera ekonomiska,          

marknadsföringsmässiga och/eller tekniska fördelar för organisationen, ofta på lång sikt          

(Munns och Bjeirmi 1996). Project Management Institute Guide (2008) beskriver att           

projekt är en tillfällig strävan att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Projekt har               

en tydlig början och ett tydligt slut när projektet är genomfört eller har avslutats på grund                

av andra omständigheter. Till skillnad från övrig organisationsverksamhet är inte          

projektverksamhet någon löpande verksamhet, men det betyder inte nödvändigtvis att          

projektverksamhet sker under en kortare period. Projektverksamhet kan ofta pågå under           

en väldigt lång tid (Project Management Institute Guide 2008). I enlighet med det nyss              

nämnda menar Anthony et al. (2014) att projekt är en verksamhetsform som skiljer sig              

från den övriga verksamheten i en organisation, eftersom projekt oftast har ett unikt mål              

eller slutprodukt som ska genomföras inom en viss tid och budget. Dessutom tenderar             

projekt ofta att behöva genomgå förändringar mot tidigare plan på grund av förändrade             

omständigheter i omvärlden. Det kan då tänkas att projekt behöver specifika styrsystem            
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och en utmärkande styrning som är anpassade för att balansera kreativitet och flexibilitet             

med kontroll (Anthony et al. 2014).  

 

Nilsson och Olve (2013) beskriver tre olika typer av projektverksamhet: affärsprojekt,           

utvecklingsprojekt samt förändringsprojekt. Utförs projektet på uppdrag av en extern          

part, talar vi om ett affärsprojekt. Det kan till exempel vara leveranser av system,              

produkter och tjänster till en kund. Om det istället handlar om utveckling av läkemedel,              

spelutveckling eller dylikt talar vi om ett utvecklingsprojekt. Vill organisationen istället           

genomföra en förändring av verksamheten eller expandera, alternativt minska,         

verksamheten så syftas det på ett förändringsprojekt. Det kan handla om att            

organisationen vill etablera sig på en ny marknad eller ändra sina arbetsmetoder (Nilsson             

& Olve 2013).  

 

3.2 Projektstyrning 

Macheridis (2005) menar att projektverksamhet är den arbetsform som till fördel           

används när de anställda är satta under tidspress, arbetsuppgifterna är resurskrävande,           

det finns en osäkerhet hur arbetsuppgifterna ska genomföras samt när flera avdelningar            

behöver samarbeta kring arbetsuppgifter. Att då regelbundet kunna leverera nya,          

resurskrävande och komplexa projekt under tidspress kräver en god projektstyrning som           

skiljer sig från annan verksamhetsstyrning (Anthony et al. 2014). Projektstyrning          

definierar Munns och Bjeirmi (1996) som en process för att styra projektet att uppnå              

dess mål med hjälp av en samling verktyg och tekniker, såsom olika styrsystem och              

styrmedel. Mer specifikt har projektstyrningen som uppgift att se till att projektets tre             

styrparametrar uppfylls som Macheridis (2005) benämner: tid, kostnad och kvalitet.          

Dessa tre styrparametrar kan skildras i en triangel, styrtriangel, där varje parameter hittas             

i var sitt hörn av triangeln (Atkinson 1999). Projektstyrningens uppdrag blir då enligt             

Munns och Bjeirmi (1996) att styra planering och kontrollering av projektet och dess             

processer så att det levereras i tid, håller sig inom budgetens ramar och att              

projektresultatet håller en hög kvalité.  
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I A Guide to the Project Management Body of Knowledge utgiven av Project             

Management Institute Guide (2008) beskrivs de fem processer som ingår i ett projekt.             

Dessa processer pågår iterativt under projektet, exempelvis sker övervakning- och          

kontrollfasen löpande under projektet. Processerna är följande: Initiering, planering,         

genomförande, kontroll- och övervakning samt avslutning.  

 

Initiering 

Innan aktiviteterna i initieringsprocessen startar, börjar organisationen med att fastställa          

dess behov för att därefter utvärdera vilken åtgärd som är det bästa alternativet. Tydliga              

beskrivningar tas fram för varför det specifika projektet är det mest fördelaktiga och             

vilka mål som är tänkta att uppnås med projektet. Projektets mål, projektets tidsram och              

en prognos om de resurser som kommer krävas under projektets gång dokumenteras i             

detta steg för beslutsprocessen. Initieringsfasen består sedan av två delar. Den ena är             

Project charter där projektet bemyndigas samt kopplas till företagets pågående          

verksamhet. Den andra delen, Preliminary Scope Statement, definierar och dokumenterar          

projektets mål, intressenter, fördelning av ansvar och leverans- och produktbehov samt           

projektets ramar (Project Management Institute Guide 2008). 

  

Planering 

Planeringsprocessen utformar projektledningsplanen genom att samla in relevant        

information. Planeringsprocessen innebär att identifiera och utveckla projektets mål,         

dess kostnader, samt planera de aktiviteter som kommer utföras inom projektets ramar.            

Projektets intressenter bör involveras i planeringsprocessen då dessa kan tillföra          

information och kunskaper som kan förbättra projektledningsplanen. Intressenternas        

grad av delaktighet bör bestämmas utifrån deras påverkan på projektets resultat (Project            

Management Institute Guide 2008). Andersen (1996) påpekar att planering av projekt är            

en viktig del i projektstyrningen och menar att det är viktigt att först dela in planeringen i                 

vad som ska göras och när och sedan hur det ska göras. Andersen, Grude och Haug                

(2013) delar in dessa typer av projektplaneringsprocesser i milstolpeplanering och          

aktivitetsplanering. Då projekt ses som skapandet av något unikt och som ofta kräver             

unika aktiviteter kan dock aktivitetsplanering ses som problematiskt. Det kan vara svårt            

att på förhand förutse de aktiviteter under projektprocessen som uppkommer. Dessutom           
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beror senare aktiviteter på vad de tidigare aktiviteterna har resulterat i.           

Aktivitetsplanering kan ändå genomföras om det går att uppskatta projektets aktiviteter.           

T.ex. om organisationens projektverksamhet inte ses som unik utan har återkommande           

aktiviteter eller om det antas att bara det bara finns ett tillvägagångssätt och en              

uppsättning aktiviteter som kan användas (Andersen 1996).  

 

I kontrast till aktivitetsplanering finns det ett annat synsätt på projektplanering, nämligen            

genom uppsättning av milstolpar. En milstolpe beskriver vad som ska ha uppnåtts efter             

en viss tid, men inte hur det ska genomföras. Det riktar uppmärksamheten mot ett              

resultattänk till skillnad från ett aktivitetstänk vid aktivitetsplanering. Dessutom skapar          

det möjlighet att genomföra aktiviteter på flera olika sätt och olika många aktiviteter så              

länge resultatet uppfylls (Andersen 1996). 

 

Under projektplaneringen ska också kostnaderna uppskattas i en projektbudget. Det          

skapas då en länk mellan planering och prestationskontroll med en förväntan om vad             

projektet ska kosta och projektledarens åtaganden för att genomföra projektet (Anthony           

et al. 2014).  

 

Under planering sker även organiseringen av resurser som delas in två delar, den             

överordnade organiseringen samt detaljorganiseringen. Överordnad organisering måste       

göras innan organisering på detaljnivå. Exempelvis måste linjeverksamhetens ansvar och          

dess deltagande i projektet klargöras innan en rollfördelning görs. En genomgång bör            

göras av vad alla projektberörda ska utföra. På överordnad nivå behöver ställning tas till              

vilka roller de berörda ska spela. På detaljnivå behöver det klargöras vilka aktiviteter             

som ska utföras och rollen varje person ska spela i aktiviteterna (Andersen et al. 2013). 

 

Andersen et al. (2013) diskuterar även två sätt att organisera projektteamet.           

Medarbetarna i projektteamet kan antingen frigöras helt från sina uppgifter eller utföra            

de vid sidan om sina nuvarande arbetsuppgifter. Fördelarna med att frigöra medarbetarna            

från övriga uppgifter är att projektteamet kan koncentrera sig helt på projektarbetet.            

Nackdelarna är att en sådan uppdelning tenderar att resultera i att projektteamet blir             
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alltför fokuserat på projektet och inte längre ser arbetet utifrån resten av verksamhetens             

perspektiv. En annan nackdel är dåligt resursutnyttjande.  

 

Fördelarna med att utföra projektuppgifterna vid sidan om de vanliga uppgifterna           

(integrering) är enligt Andersen, Grude och Haug (2013) att organisationen blir mer            

flexibel. Hela organisationen är tillgänglig för arbete i projekt vilket ger ett mer effektivt              

resursutnyttjande där medarbetarna kan dela upp sin tid mellan projekt och vanlig            

verksamhet. Nackdelarna är att det kan vara svårt att tillämpa detta i praktiken, det krävs               

att ansvarsbefogenheter är tydligt klargjorda då det annars kan uppstå oklarheter kring            

om projektuppgifterna eller den vanliga verksamhetens uppgifter ska utföras i första           

hand.  

 

Hallin och Karrbom Gustavsson (2012) menar att för att projekt ska fungera är det              

speciellt viktigt att medlemmarna i projektteamet har rätt kompetens och fungerar           

tillsammans i en grupp. Samarbete, bra kommunikationsförmåga samt att trivas med           

lagarbete är egenskaper alla medlemmar i ett projekt behöver besitta. Utöver detta            

behöver varje medlem ha specifika kompetenser som är användbara i projektet. Ett            

projektteam bör inte bestå av personer med samma kunskaper och egenskaper utan            

medlemmarna bör ha olika egenskaper för att projektet ska uppnå ett så bra resultat som               

möjligt. Det finns flertalet modeller på viktiga egenskaper som medlemmarna i ett            

projekt bör besitta. Det bör exempelvis finnas medlemmar som är kreativa och löser             

problem, medlemmar som koordinerar, medlemmar som är metodiska och medlemmar          

som är målinriktade (Hallin och Karrbom Gustavsson 2012). 

 

Projektmedlemmars personliga mål är något projektledaren behöver vara medveten om          

när denne väljer projektmedlemmar. Projektmedlemmarna behöver känna till vilken roll          

och befogenhet de själva har men också vilken roll och befogenhet de andra             

medlemmarna har (Hallin och Karrbom Gustavsson 2012). 

 

Genomförande 

Vid genomförandeprocessen utförs det som beslutats i initieringen och planeringsfasen. I           

den här fasen behövs en sammanhållning och koordinering av resurser och anställda.            
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Projektets genomförande, det vill säga dess aktiviteter behöver även styras för att            

sammanfalla med projektets mål (Project Management Institute Guide 2008). Under          

genomförandeprocessen är projektets finansiärer och projektledare uppmärksamma på        

att projektet håller tidsramen, kravspecifikationen och att budgeten inte överskrids          

(Anthony et al. 2014). 

 

Övervakning och Styrning 

Övervakning och styrning av projektets genomförande behövs för att styra projektet mot            

dess mål och underlättar beslutsfattandet. Genom att regelbundet följa upp, mäta och            

observera aktiviteterna i projektet kan avvikelser från projektplaner i ett tidigt skede            

upptäckas och åtgärdas. Förebyggande åtgärder kan även med hjälp av dessa kontroller            

föreslås om möjliga problem upptäcks. Dessa kontroller ger inte bara information till            

företaget om projektets status, projektgruppen får även en inblick i hur projektet och             

deras prestation förhåller sig till målen och synliggör för projektgruppen eventuella           

områden som kan kräva ett större engagemang (Project Management Institute Guide           

2008).  

 

Inom projektprocessen sker det en kontinuerlig uppföljning av den faktiska kostnaden,           

tidsåtgång och uppnåendegrad av projektet. Uppföljningen sker mot vad som tidigare är            

planerat. Det för att se så att projektet ligger i fas vad gäller kostnad, tid och kvalitet. Om                  

inte, är det viktigt att projektledning och finansiär blir medvetna om varför och hur det               

kan åtgärdas. Antingen sker uppföljningen efter en viss tidsperiod, t.ex. varje vecka, eller             

efter varje avklarad milstolpe med hjälp av rapporter och möten (Anthony et al. 2014).  

 

Ett problem med uppföljning är att den ofta anses vara byråkratisk och inte tillför något               

till arbetet. En lösning på detta är att man dels endast rapporterar det mest väsentliga               

samt att rapportering i skriftform kombineras med uppföljning via samtal och           

diskussioner. Vidare måste det som mäts vara fastställt innan arbetet startar. Det ska vara              

tydligt vad som är särskilt viktigt att kontrollera under projektet för att inte riskera att               

rapporteringen varierar i innehåll. Resursutnyttjande, tidsplanen och kvalitén är några av           

de faktorer som studeras under arbetets gång (Andersen et al 2013). 
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Avslutning : Avslutningsfasen består av att slutföra och överlämna projektet. I detta steg            

avslutas alla aktiviteter relaterade till projektet. Dessutom samlas projektdata in,          

projektets framgång eller misslyckande analyseras och lärdomar från projektet         

dokumenteras för framtida projekt (Project Management Institute Guide 2008).         

Uppföljning av det färdiga projektet sker genom en utvärdering av prestation och            

genomförande. Det handlar om att bistå med beslut gällande belöning, befordring,           

omplacering osv. men också för att för att kunna hantera framtida projekt bättre med              

justerade lösningar på genomförande (Anthony et al. 2014).  

3.2.1 Projektstyrningsmodeller 

Engvall, Kling och Werr (2005) nämner att formella riktlinjer och regler för ledning och              

styrning av projekt och utveckling av nya produkter under de senaste årtionden har             

samlats i olika typer av projektstyrningsmodeller. Dessa modeller består bland annat av            

system som behandlar budgetering, schemaläggning, rollfördelning, rapportering,       

beslutsfattande, dokumentering, och styrning. Modellerna ses som så kallade ”best          

practices”, vars användande anses effektivisera utvecklingen av projekt och förbättra          

exempelvis planering, koordinering och en effektivare kvalitetskontroll. Detta sägs vara          

fördelarna med att använda en gemensam och enhetlig projektstyrningsmodell för          

företagets alla projekt. Andra studier visar att de modeller som används i flera fall inte               

stämmer med det faktiska arbete som utförs, vissa forskare menar dessutom att de             

formella projektstyrningsmodellerna endast fungerar som en fasad eller ”window         

dressing”. Projektstyrningsmodeller påstås istället skapa stöd och legitimitet för projektet          

och fungera som ett politiskt verktyg. Engvall et al. (2005) menar i resultatet av sin               

studie att projektstyrningsmodeller tolkas olika av dess användare och kan därför i            

praktiken komma att tillämpas på olika sätt. De ifrågasätter huruvida          

projektstyrningsmodeller verkligen förbättrar projektgenomförandet, då deras studie       

visade motsatsen. Däremot menar de att projektstyrningsmodeller möjliggör        

kommunikation mellan och inom projekten. 

 

Wenell (2001) menar att projektstyrningsmodeller visar hur styrningen av projektet bör           

ske. En projektstyrningsmodell beskriver projektets tillvägagångssätt, vilket inkluderar        
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hela flödet i form av aktiviteter, beslutspunkter samt ledning och samverkan i projektet.             

Vanliga metoder som används i en sådan modell är bl.a. målformulering, strukturering,            

planering, budgetering, styrning (Wenell 2001). Ett vanligt exempel på         

kontrollfunktioner eller styrverktyg som används i de flesta projektstyrningsmodeller är          

toll gates och milstolpar, där toll gates används som en kontrollpunkt för att bestämma              

om projektet ska fortskrida. Milstolpar används av projektledaren för att styra projektet            

och motsvarar ett visst resultat som ska ha uppnåtts vid en given tidpunkt. Vanliga              

projektstyrningsmodeller är PROPS (utvecklad av Ericsson), PPS (utvecklad av Tieto),          

PERT och PRINCE2 (Wenell 2001). 

 

PRINCE2 

PRINCE2, PRojects IN Controlled Environments är den modell som IST använder i sina             

projekt. PRINCE2 är en internationellt känd projektstyrningsmodell som används både          

inom privat och offentlig sektor. Modellen har tagits fram och utvecklats av den brittiska              

regeringen. En första version utvecklades 1989 på den brittiska myndigheten för Data-            

och telekommunikation. 1996 utvecklades den nuvarande versionen (PRINCE2 u.å.). 

 

PRINCE2 skapar en möjlighet att kontrollera projektets resurser och hantera risker.           

Modellen fungerar som ett stöd till de inblandade i projektet såsom projektledare,            

ledning, projektägare och projektmedarbetare. Viktiga funktioner i PRINCE2 är         

kontinuerlig uppföljning av projektets framsteg jämfört med det som planerats,          

fördelning av ansvar och organisering av projektteamet samt ett fokus på att dela in              

projektet i faser som enkelt kan styras (PRINCE2 u.å.).  

 

Enligt Meiter OEC (u.å.) består PRINCE2 av följande huvuddelar: 

● Principer – definierar god praxis och krävs för att ett projekt ska genomföras             

enligt PRINCE2 

● Processer – beskriver projektet från ax till limpa. Varje process har checklistor            

med rekommenderade aktiviteter, produkter (leverabler) och tillhörande ansvar (roll). 

● Teman – beskriver vad som behöver följas upp kontinuerligt genom hela           

projektet av såväl teamledare, som projektledare och styrgrupp 
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● Roller och ansvar – beskriver vem som ansvarar för vad (Meiter OEC u.å.) 

 

Modellens produktfokus tydliggör för de delaktiga i projektet vad målet och syftet är,             

vilken tidsram som gäller samt till vem projektet utförs (Meiter OEC u.å.). 

 

3.3 Styrsystem i projekt 

Anthony et al. (2014) menar att organisationer fungerar som en grupp människor vars             

syfte är att genom samarbete arbeta mot att nå gemensamma mål. För att detta ska               

fungera i stora organisationer som består av olika avdelningar på olika nivåer och             

komplexitet är det nödvändigt för organisationer att använda sig av system utformade för             

att styra alla delar av organisationen mot de gemensamma målen. Anthony et al. (2014)              

definierar ”management control” som den process där chefer styr chefer på lägre nivåer             

att arbeta mot organisationens övergripande strategier genom att använda olika metoder           

och verktyg som ska säkerställa att beslut och agerande är i enlighet för att uppnå målen.                

Management control beskrivs även som samverkan mellan chefer och de processer och            

strukturer som finns till hands för att utöva kontroll.  

 

Sakka et al. (2013) menar att speciellt i projekt, där det ofta sker förändringar vad gäller                

användningskrav och/eller tekniska egenskaper mot tidigare planering och beräkningar,         

finns det svårigheter att avgöra nivån av kontroll inom projektverksamheten.  

 

“Projects are often seen as a social settings where there is a tension between the 

need to use a sufficient level of control and the necessity to remain flexible in order 

to manage factors that contribute to uncertainty”  (Sakka et al. 2013 s.265).  

 

Vissa studier menar att styrsystemen i projekt bör vara utformade så att det finns mål och                

ramverk som visar på ett tydligt projektresultat, ett tydligt individuellt ansvar och tydliga             

gränser för arbetsuppgifter. Andra studier argumenterar istället för att en för hård            

styrning och användning av styrsystem gör att individer i projektverksamhet blir för            

fokuserade på att slutföra det projekt som framlades under initierings- och           
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planeringsfasen. Istället kan det vara viktigt att under projektet hela tiden beakta den             

osäkerhet som finns och de olika risker som kan uppkomma, vilket kräver en flexibilitet              

och en frihet hos projektgruppen att agera utanför ramarna (Sakka et al. 2013).  

 

Styrsystem bör anpassas för den projektverksamhet som ska genomföras. De formella           

styrsystemen bör också då användas på ett sådant sätt att de främjar flexibilitet (Sakka et               

al. 2013). Formella kontroller i styrsystem är verktyg för att mäta prestandan av handling              

och resultat. Projektteamets handling och beteende under projektprocesserna kontrolleras         

genom tydliga regler och tillvägagångssätt för hur arbetet ska genomföras. Önskade           

resultat säkerställs genom resultatkontroller. Formella kontroller tillämpas oftare när det          

finns en tydlig budget, tidsram och/eller kvalitetsspecifikation (Heales et al. 2007). En            

stor del av forskningen inom styrsystem på organisationsnivå och projektnivå grundas på            

Robert Simons teori om fyra nivåer av styrsystem . Simons (1995b) menar att            123

styrningen i företag kan utformas på ett sätt som främjar den nya affärsmiljön genom              

fyra nivåer av styrsystem. De styrsystem som beskrivs är Diagnostic Control Systems,            

Beliefs Systems, Boundary Systems, och Interactive Control Systems (beskrivs nedan).          

Styrsystemen är verksamma samtidigt men har olika syften och för en effektiv styrning             

av verksamheten behöver organisationen använda alla dessa fyra system. Med dessa           

styrsystem menar Simons (1995a) att ledningen bättre kan försäkra sig om att fördelarna             

med innovation och kreativitet inte är på bekostnad av kontroll. Otley (1999) poängterar             

dock att för att kunna utforma framgångsrika styrsystem krävs en gedigen kunskap om             

hur företagets verksamhet fungerar, i annat fall misslyckas styrsystemen med största           

sannolikhet.  

 

I en studie gjord av Rezania et al. (2016) framkommer att forskningen kring Simons              

(1995a) fyra styrsystem (Levers of Control) är utbredd på organisationsnivå, däremot           

finns inte lika mycket forskning om styrsystemens tillämpning på projektnivå. En del            

1 Rezania, Baker, Burga (2016). Project Control: an exploratory study of levers of control in the context of                  
managing projects. Journal of Accounting & Organisational change.  
2 Sakka, Barki, & Côté (2013). Interactive and diagnostic uses of management control systems in IS 
projects: Antecedents and their impact on performance. Information & Management 
3 Kruis, Speklé, and Widener (2016). 
The Levers of Control Framework: An Exploratory Analysis of Balance. Management Accounting            
Research  
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forskning som gjorts på senare tid visar dock att olika typer av informell och formell               

kontroll används av projektledare för att styra projektmedarbetarna mot projektmålen.          

Rezania et al. (2016) menar att styrsystem har en påverkan på projektets prestation. De              

menar i sin studie att styrsystem är ett sätt för organisationer att förmedla information för               

ett bättre beslutsfattande och ett bättre utförande av projektuppgifterna. 

 

- Diagnostic Control Systems: Diagnostic Control Systems gör det möjligt för          

chefer och ledning att leta efter tecken på avvikelser. Detta styrsystem används i stor              

utsträckning av företag för att hjälpa chefer att följa de framsteg som görs hos individer,               

avdelningar och fabriker mot företagets strategiska mål. Chefer använder dessa system           

för regelbunden uppföljning mot uppsatta standards för att övervaka mål och lönsamhet            

samt för att följa de framsteg som görs (Simons 1995a). Simons nämner att nackdelen              

med diagnostic control systems är att de formella kontrollerna kan leda till ökad press              

hos anställda. Ett huvudsyfte med diagnostic control systems är att minska chefers behov             

att konstant behöva övervaka anställdas arbete (Simons 1995a). 

 

- Beliefs systems: Beliefs systems används för att förankra den riktning som           

företag vill att anställda ska arbeta mot (Simons 1995a). Syftet med beliefs systems är att               

dra anställdas uppmärksamhet mot företagets grundvärden. Simons (1995a) menar att i           

allt mer komplexa och decentraliserade organisationer har beliefs systems blivit allt mer            

användbart och utbrett. Företagets kärnvärden är i dessa organisationer inte lika           

självklara för de anställda vilket utan tillräckliga styrsystem kan leda till att anställda             

skapar sina egna meningar om vad som är acceptabelt beteende. Belief systems kan             

också motivera anställda till att skapa nya möjligheter (Simons 1995a). 

 

- Boundary systems: Simons (1995a) menar att Boundary systems är         

organisationens broms. Alla företag behöver en broms som tydliggör för anställda vad de             

inte har befogenhet för att göra. Simons (1995a) menar att boundary systems och beliefs              

systems beskrivs som varandras motpoler och anses tillsammans skapa en balans mellan            

riktning, motivation, inspiration samt skydd mot opportunistiskt beteende som kan skada           

företaget. Medan beliefs systems bl.a. uppmuntrar och motiverar anställda till kreativitet           

och utforska nya möjligheter, fungerar boundary systems som en ram som de anställda             
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ska hålla sig inom. Syftet är att klargöra för anställda vilka aktiviteter som inte är               

acceptabla. Styrsystemet uttrycks ofta i form av Code of Conduct eller andra standarder             

som uttrycker etisk beteende i företaget, men det kan även vara strategiska standarder             

som sätter ramar för hur anställda ska agera för att inte skada företagets position på               

marknaden (Simons 1995a). 

 

- Interactive Control Systems : När organisationer växer sig allt större behövs          

formella system för att företaget ska kunna dela ny information och för att styra de               

kreativa processerna som ofta leder till nya innovationer. Interactive control systems           

används som ett formellt informationssystem av chefer för att regelbundet vara delaktiga            

i de beslut som tas av underordnade. På så sätt kan chefer förankra organisationens              

strategiska frågor till lägre nivåer och det arbete som görs på dessa nivåer. De frågor som                

en chef beslutar sig för att undersöka och diskutera på lägre nivåer skickar även tydliga               

signaler till organisationen om vad som anses vara av betydelse för företaget. Genom             

dessa diskussioner inom företaget uppkommer nya strategier som kan tackla dessa frågor            

(Simons 1995a). 

 

På projektnivå innebär Beliefs system enligt en studie av Rezania et al. (2016) ett fokus               

på att skapa värden eller riktlinjer för exempelvis lagarbete, kvalitet samt säkerhet i syfte              

att guida och uppmuntra projektmedarbetare att arbeta enligt projektets vision och uppnå            

målet med projektet. Beliefs system som ett enskilt styrsystem har dock ingen positiv             

påverkan på projektets prestation utan kan istället ha en negativ påverkan om den inte              

kombineras med de andra styrsystemen vilket är i linje med vad Simons menar (1995a).              

Boundary systems i projekt tillämpas främst genom olika typer av regler och riktlinjer             

bl.a. riktlinjer för acceptabelt beteende i projektteamet, befogenhet och säkerhet. 

 

Studien visade även att användandet av diagnostic control systems har en positiv            

påverkan på prestationen i projektet samt att det förekommer ett samband mellan            

diagnostic och interactive control systems där det interaktiva systemet måste tas i            

beaktning vid förbättring av det diagnostiska styrsystemet, exempelvis genom att studera           

hur projektledarna samspelar med olika intressenter i projektet (Rezania et al. 2016).            

Detta nämns även av Sakka et al. (2013) som för projekt föreslår att använda sig av                
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diagnostic system för att noggrant övervaka och styra projekt, medan att använda            

interactive styrsystem för att ge utrymme för flexibilitet och för att främja kreativiteten i              

projektet. Det diagnostiska systemet kan då ha som uppgift att se till att projektets              

förbestämda mål uppfylls och att korrigera avvikelser från planeringsfasen när de           

uppstår. Informationen som kommer från det diagnostiska styrsystemet, kan fungera som           

underlag för andra styrsystem att få fram diskussioner och ifrågasättanden av           

projektprocesserna hos projektteamet. Det kan som exempel röra sig om nya idéer som             

dyker upp eller göra förändringar i projektet (Sakka et al. 2013).  

 

Sakka et al. (2013) och Rezania et al. (2016) menar då likt Simons (1995a) på ett                

samspel mellan olika formella styrsystem för projekt och mer specifikt diagnostic           

styrsystem och interactive styrsystem. Interactive system förbättrade prestationen när det          

fanns en stor osäkerhet kring projektet, som exempel vid nya och komplexa            

arbetsuppgifter. Dock så försämras prestationen när osäkerheten var låg. Då          

förespråkades istället användandet av ett diagnostiskt styrsystem eftersom det förbättrade          

prestationen när osäkerheten var låg. Inte heller här var det styrsystemet alltid det             

ultimata då ett diagnostics styrsystem inte var optimalt när det fanns en hög osäkerhet              

(Sakka et al. 2013).  

 

Formella styrsystem behöver inte alltid hämma flexibiliteten i projektverksamhet.         

Formella styrsystem kan tillämpas även när osäkerheten och komplexiteten är hög, men            

omständigheterna kring projektet måste alltid beaktas och det är viktigt att de anställda             

ges möjlighet att agera mot de osäkerhetskällor som finns under projekts gång (Sakka et              

al. 2013).  

 

3.4 Definition av kreativitet och innovation 

Kreativitet definieras av Amabile (1988), refererad av Gino & Ariely (2012), som            

förmågan att producera idéer som är både nymodiga (det vill säga originella, oväntade,             

avvikande från rådande normer, divergerande) och lämpliga (det vill säga användbara,           

anpassningsbara till uppgiftskraven, relevanta, meningsfulla, målorienterade). Detta är        
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en definition som är återkommande inom kreativitetsforskning, varför denna studie          

kommer att utgå ifrån denna definition, även om det är ett i övrigt omstritt begrepp.               

Innovation beskrivs som “the successful implementation of creative ideas within an           

organization.” (Amabile & Pratt 2016 s.158). Det är dock viktigt att notera att             

definitionerna grundar sig i antaganden varav ett är att de är beroende av sociala              

konstruktioner, föränderliga beroende på plats och tidpunkt. Det som är nyskapande på            

en plats vid en viss tidpunkt är beroende av vad som redan finns i den givna domänen,                 

till exempel kan produktutbudet på marknaden avgöra vad kunderna anser vara           

nyskapande och inte, därför är innovation inte enbart en funktion av vad som kan anses               

vara innovativt för en organisation, dess funktion inom domänen är även relevant            

(Amabile & Pratt 2016). Sammanslagna är kreativitet och innovation processerna och           

utfallen av ansträngningar för att utveckla nya och förbättrade sätt att utföra saker.             

Kreativitet motsvarar i en integrerad definition idéskapande-fasen och innovation utgör          

den efterföljande implementeringen av de förbättrade tillvägagångssätten eller        

produkterna. Båda kan generellt anses ske på tre nivåer: individuell, arbetslags- eller            

organisationsnivå (Anderson et al. 2014).  

 

Definitionerna av kreativitet och innovation ovan är fria från värderingar, skriver           

Amabile & Pratt (2016), vilket innebär att huruvida de kreativa utfallen resulterar i             

“goda” eller “onda” effekter inte beaktas i denna hänsyn. För att kontrollera att kreativa              

idéer resulterar i utfall som gynnar samhället, när de är fullt implementerade, krävs             

därför att de utformas med hjälp av intern styrning som främjar socialt positiva             

värderingar, moral och etik (Amabile & Pratt 2016).  

 

Enligt Gino och Ariely (2012) har forskningen under de senaste decennierna identifierat            

två huvudkomponenter för kreativt tänkande: divergent thinking och cognitive         

flexibility. Cognitive flexibility benämner vi dock convergent thinking, eftersom det är           

begreppet som Speckbacher (2017) använder och som beskrivs på ett synonymt sätt.            

Divergent thinking betecknar förmågan att utveckla nya, originella idéer och att se flera             

lösningar till ett givet problem, att “tänka utanför lådan”. Convergent thinking beskriver            

en individs förmåga att omstrukturera sin kunskap på flera olika sätt i en föränderlig              

situation, det vill säga beroende på situationens komplexitet (Gino & Ariely 2012); även             
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att applicera standarder, kriterier eller logik baserade på tidigare erfarenhet (Speckbacher           

2017). Divergent thinking kan även koncist förklaras som “idea generation” och           

convergent thinking som “idea evaluation” (Berg 2016). Utifrån ett processperspektiv          

har utvecklingen av kreativa idéer i viss forskning som den av Guilford (1967) och Berg               

(2016) beskrivits som en iteration mellan divergent och convergent thinking, enligt           

Speckbacher (2017). Divergent och convergent thinking liknar vad som beskrivs av           

Unsworth (2001) som “open and closed problems”, enligt Speckbacher (2017).  

3.5 Open and closed problems 

Unsworth (2001) beskriver en matris (se bilaga 5) utifrån dels två problemtyper: öppna             

och stängda; och dels två typer av drivare: interna och externa. Helt öppna problem              

definieras som när en deltagare behöver upptäcka, uppfinna eller hitta problem (vilket            

kan tänkas sätter större krav på divergent thinking); medan stängda problem är kända             

och presenterade för deltagaren, och metoden för att lösa problemet är känt (jfr:             

convergent thinking). Interna och externa drivare kan beskrivas utifrån var viljan till att             

lösa problemet kommer: ett behov av att vara kreativ eller att nå ett visst mål kan ses                 

som en intern drivare; medan yttre krav i form av tilldelade uppgifter eller för att               

situationen kräver ses som en extern drivare (Unsworth 2001). För vår studies syfte             

kommer endast den externa aspekten behandlas, eftersom det är den mest synliga            

aspekten. Ett stängt och externt problem kallas responsive creativity , där ett specifikt            

problem behöver en lösning, och lösningsmetoden är känd. För ett öppet, externt            

problem (expected creativity) är problemet upptäckt, men lösningen eller         

lösningsmetoden är inte känd, vilket ställer andra krav på kreativitet (Unsworth 2001).  

 

Uppdelningen har implikationer för vad styrning får för effekt beroende på           

kreativitetstyp. Unsworth och Clegg (2000), refererad av Unsworth (2001), fann att           

tidspress hade olika effekt beroende på uppgiften som skulle utföras. De fann att             

tidspress hade en positiv effekt när uppgiften var väldefinierad och tillvägagångssättet           

var känt (responsive creativity), eftersom det hjälpte individen fokusera. Vice versa var            

tidspress ett hinder när tillvägagångssättet var okänt och uppgiften mindre väldefinierad           

(expected creativity). Amabile och Pratt (2016) menar också att en avvägning krävs när             
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det gäller tidspress. För mycket tid är negativt för kreativitet, medan för lite också är               

negativt.  

 

Cools et al. (2017) studie visar att budgetar anpassas efter situation, i öppna eller stängda               

problem. De använde sig av Unsworths (2001) matris, specifikt för expected och            

responsive creativity (se bilaga 3) och Simons (1995a) interactive och diagnostic           

systems. Studien fann att i de företag där open problems är normen (expected creativity)              

används budgetar generellt på ett mer interaktivt sätt, medan i de med fokus på stängda               

problem (responsive creativity) används den generellt på ett mer diagnostiskt sätt.           

Studien visade dock överraskande för författarna på att även när budgetar används på ett              

diagnostiskt sätt kan den upplevas främja kreativitet.  

3.7 Styrning för kreativitet 

Hur skapas då kreativitet i en organisation? Amabile och Pratt (2016) beskriver att både              

kreativitet och innovation kräver tre komponenter: råmaterial eller basresurser; en grupp           

processer eller färdigheter för att kombinera dem på nya sätt; och en drivare. För              

kreativitet på individuell nivå motsvaras de enkelt beskrivet av, respektive: färdigheter           

inom ämnesområdet ; kreativitetsrelevanta processer ; och intrinsic motivation för att         4 5 6

utföra uppgiften. På organisationsnivå är komponenterna jämförbara, de motsvaras av:          

resurser inom uppgiftsområdet , skicklighet inom innovationsförvaltning , och       7 8

motivation till att innovera . Se bilaga 3 för en figur som exemplifierar sambandet             9

mellan kreativitet och innovation.  

 

4 Expertis, tekniska färdigheter inom domänen, speciella domän-relaterade talanger, m.m. (Amabile &            
Pratt 2016) 
5 Tankesätt för att ta sig an nya perspektiv på problem, tänka brett/utanför lådan, karaktärsdrag (att våga ta                  
risker, ihärdigt och energiskt arbetssätt, m.m. (Amabile & Pratt 2016) 
6 Av Amabile och Pratt (2016) beskrivs intrinsic motivation som en grundläggande byggsten för              
kreativitet. Det är enkelt beskrivet den inre motivation en individ känner för att utföra en uppgift (Amabile                 
& Pratt 2016) 
7 Resurser i form av: människor med relevant erfarenhet, skicklighet och intresse för kreativa sätt.               
Finansiering för relevanta projekt med understödjande material och tjänster, infrastruktur, information,           
m.m. (Amabile & Pratt 2016) 
8 Strategisk målsättning som är tillräckligt fri för att tillåta utforskning av nya idéer, arbetsuppgifter som                
är anpassade till individers intressen och ger utmaning, öppen kommunikation inom organisationen, m.m.             
(Amabile & Pratt 2016) 
9 Visar sig främst genom budskap och handlingar ifrån ledningen (Amabile & Pratt 2016). 
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Forskning har visat att kreativitet och styrning inte behöver vara motsatta varandra,            

styrning kan till och med gynna kreativitet. Amabile och Pratt (2016) beskriver            

skillnaden mellan informational extrinsic motivators och controlling extrinsic        

motivators, grundad i teori ifrån Deci och Ryan (1985). Genom denna åtskillnad kan             

informational extrinsic motivators (informational extrinsic motivators benämns senare i         

vår studie enabling extrinsic motivators , utifrån Davila och Ditillos (2017) forskning) ha            

motiverande effekt genom att informera medarbetare om värdet av deras arbete, eller            

bekräftande av deras kompetens eller kunskap (Amabile 1997; Amabile & Pratt 2016).            

Vice versa kan controlling extrinsic motivators, enligt Amabile och Pratt (2016), vara            

mindre gynnande för kreativitet eller till och med motverka den, genom att det får              

medarbetare att känna sig kontrollerade. Vad som avgör huruvida en extrinsic motivator            

får en viss effekt kan vara hur den uppfattas eller tolkas av medarbetare, om en belöning                

exempelvis uppfattas som en “morot” för att uppmuntra ett visst beteende kan den             

uppfattas kontrollerande, medan om den uppfattas som ett erkännande för ett väl utfört             

jobb (exempelvis ett diplom), kan det uppfattas ha ett informerande syfte. På så sätt kan               

extrinsic motivators förstärka intrinsic motivation genom mekanismen synergistic        

extrinsic motivators . Synergistic extrinsic motivators är ett begrepp som beskriver de           

extrinsic factors som bidrar med information och på så sätt stärker individers känsla av              

kompetens eller engagemang i jobbet utan att förminska deras känsla av           

självbestämmande, vilket i sin tur stärker intrinsic motivation (Amabile & Pratt 2016).  

 

Amabile och Pratt (2016) resonerar kring en annan mekanism som genom synergistic            

extrinsic motivators kan påverka kreativitet och intrinsic motivation, kallad         

motivation-work cycle match . Intrinsic motivation kan enligt Amabile och Pratt (2016)           

vara särskilt viktigt i vissa stadier av kreativitet, och vice versa kan extrinsic motivation              

vara mer relevant för vissa stadier. Se figur 1 nedan för de olika stadierna, enligt               

Amabile och Pratts (2016) modell. Exempelvis kan intrinsic motivation vara viktigare i            

det första och tredje stadiet, då det kräver divergent thinking för att komma fram till               

nymodiga idéer (som därmed tjänar mer på intrinsic motivation). Samtidigt kan de            

stadier som mer avgör kreativitetens lämplighet ha större effekt av synergistic extrinsic            

motivators, då det sannolikt kräver ett större fokus på convergent thinking i det andra              
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och fjärde stadiet, då arbetet även kan upplevas som mer långtråkigt/omständigt           

(Amabile & Pratt 2016).  

 

 

(Figur 1) (Amabile & Pratt 2016) 

 

Liknande resonemang har tillämpats i till exempel en studie av Davila och Ditillo (2017)              

inom modebranschen, då de undersökte om styrsystem kan tillämpas för att främja            

kreativitet. De fann att, till skillnad från den traditionella synen att styrsystem består av              

controlling extrinsic motivators som främst antagits ha en hämmande effekt på           

kreativitet, så kan styrsystem tvärtom främja kreativitet, genom att motivera genom           

tydliga projektmål, konstruktiv feedback, stöd från chef och företaget samt tillräckligt           

med resurser. Exempelvis fann de att budgetar kan ses som motiverande om de används              

på ett enabling sätt, genom att snarare än att vara ett verktyg för kontroll ses som ett                 

verktyg för vägledning, genom att beskriva vilka resurser som finns tillgängliga för att             

möjliggöra kreativitet genom enabling extrinsic motivators (se ovan beskrivning av          

Amabile och Pratt (2016) för definition av enabling och controlling extrinsic motivators)            

(Davila & Ditillo 2017).  

 

3.8 Konceptuell modell 

Den konceptuella modellen sammanfattar den teoretiska referensramen och visar hur          

syfte och frågeställning hänger ihop med det teoretiska kapitlet. Modellen ligger till            

grund för hur det empiriska materialet samlats in och visar hur styrsystem och kreativitet              

är kopplade till projektstyrning och projektets olika processer. 
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Figur 2 (Källa: egen figur) 
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4. Empiri 
I det empiriska kapitlet presenteras det insamlade materialet som inhämtats via           

semi-strukturerade intervjuer hos fallföretaget IST. Det empiriska materialet har till stor           

del sammanställts till en enhetlig beskrivning med undantag från åsikter, material som            

bedömts vara personliga åsikter eller bara nämnts av en enskild respondent. Kapitlet            

inleds med en beskrivning av fallföretaget. Därefter beskrivs deras projekt och           

projektstyrning innan kopplingen till styrning, motivation och kreativitet diskuteras.  

4.1 IST  

IST är ett IT-företag med huvudkontoret baserat i Växjö. De har runt 400 anställda i               

Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. IST:s arbetar utifrån tre kärnvärden: Ärlighet,           

Professionalitet och Kreativitet. Deras vision är “Everyone is entitled to a good school”             

(IST u.å.). De är inriktade på att erbjuda helhetslösningar till kunder inom offentlig             

verksamhet, främst skolor. Företaget tar fram lösningar för skolan, exempelvis de           

administrativa bitarna av skolsystemet men även lärandeplattform mot elever, lärare och           

vårdnadshavare. På så sätt erbjuder de en omfattande lösning för skoladministration. Den            

internationella delen av företaget gör produkterna medan business regions anpassar          

produkterna till marknaden. 

 

Respondenter 

Respondent 1: Jimmy Vall 

Respondent 2: Per Rooth 

Respondent 3: Mikael Åberg  

4.2 Projekt på IST  

På IST arbetar den största delen av medarbetarna på företaget i projekt. Majoriteten av              

de anställda uppskattas jobba med utveckling enligt respondent 3. Många av projekten            

som IST utför är så kallade införandeprojekt, det vill säga där de sålt produkter eller               

tjänster som ska införas inom en viss tidsram. Ett avtal ligger då till grund för projektet                

där det specificeras vad som ingår. En affär uppstår normalt på två sätt, det ena är via                 

ordinarie försäljningsprocesser. Det andra är via upphandling eller offentlig         
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upphandling. I dessa processer specificerar kunden sina behov och anger ett antal krav             

som definieras antingen som skall-krav eller bör-krav. De båda kravtyperna kan vara            

funktionalitet som finns eller som måste utvecklas innan avtalad leverans ska ske.            

”Skall-krav” är ett kritiskt krav från kund som IST måste kunna leverera för att svara på                

anbudet eller lämna offert. Utvecklingsarbetet sker i agila projekt. Agila projekt beskrivs            

som en sorts iteration mellan processer, och skillnad kan vara till exempel att             

medlemmar kommer och går utefter behov i utvecklingen, till skillnad från andra projekt             

där medlemmar är mer fixerade. I deras utvecklingsprojekt är budgeten mer flytande än i              

deras införandeprojekt, det sätts snarare en uppskattad budget för framtida behov istället            

för en som är mer detaljberäknad. Detta eftersom det, enligt respondent 1, är nästintill              

omöjligt att veta vad det kommer kosta. De som inte arbetar i projekt är den stödjande                

verksamheten t.ex. ekonomiavdelningen och HR. Projektmedarbetarna och       

projektledarna inom införandeprojekt jobbar ofta med flera olika projekt parallellt.  

 

Projekten utformas till varierande grad efter kundens behov. Agila projekt utförs i            

produktavdelningen och när det gäller utveckling i allmänhet. Projektavtalet kan          

förändras under projektets gång om någon av parterna inser att det är nödvändigt,             

exempelvis om kunden anser att projektet behöver utökas. Vill kunden då ha något mer              

än vad som står i upphandlingen och kravspecifikationen så måste det hanteras och             

påverka avtalet.  

  

Definition av projekt anges vara att det som skiljer vanlig linjeverksamhet är att projekt              

är något nyskapande, komplext och unikt. Projekt är också något som görs en gång under               

en begränsad tid. Projekten kan ses utifrån en styrtriangel med scope (vår tolkning:             

omfattning; jämför med kvalitet, utfall.), tid och budget.  

4.3 Projektstyrning  

“Många projektledare utgår från någon av de standarder som finns inom projektledning            

såsom PMI, IPMA eller ISO 21500. Dessa beskriver ett antal olika processer som är              

nödvändiga för att projektledare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Utöver dessa           

standarder finns en rad olika projektmetodiker eller projektstyrningsmodeller som kan          
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tillämpas beroende på bransch, geografi och andra parametrar. Exempel på          

projektmetodiker och projektstyrningsmodeller som är vanliga i Sverige är XLPM, PPS,           

PRINCE2 och SureStep. Processerna i dessa standarder och metodiker genomförs ofta i            

olika faser som initiering, planering, genomförande, avslut och där övervakning och           

kontroll är centrala processer i respektive fas.”  10

 

Respondent 1 berättar att en projektledare generellt kan utgå ifrån exempelvis de            

processer som är beskrivna av PMI. Utifrån denna metod är det 47 processer som utförs i                

de olika projektprocesserna. Exempelvis sker två processer i den första fasen, initiering,            

medan det sker fler i planeringsfasen som anses lägga grunden i hela projektet. Därefter              

utförs genomförandet där en mängd olika processer gås igenom. Övervakning och           

kontroll sker löpande under projektets gång där det som diskuterats följs upp. Vissa             

processer sker kontinuerligt, främst gäller detta övervakning och kontroll där bl.a.           

checklistor och dokument är en del av kontrollen. Syftet med projektstyrningen anses            

vara att styra och kontrollera att medarbetarna går i rätt riktning, samt att stödja dem i                

deras yrkesroller. Projektstyrning anses behövas för att det ska finnas en viss struktur,             

och för en projektledare anses det av samtliga respondenter viktigt att kunna ha många              

bollar i luften.  

 

IST har nyligen infört som princip i företaget att använda PRINCE2 som            

projektstyrningsmodell (se figur 3), en modell som anses följa PMI:s principer. Dock            

kan projektstyrningsmodellen anpassas eller en annan modell användas om kunden          

kräver detta. Detta kan ske exempelvis om uppdraget är att leverera delprojekt där en              

annan projektstyrningsmodell används i huvudprojektet. Oftast är det IST som          

uppdragstagare eller leverantör bestämmer projektmodellen men det beror på vilken          

kund det handlar om, är det större kunder som är mer projektvana kan de efterfråga en                

viss modell. PRINCE2 innebär bl.a. att exit-kriterier eller beslutspunkter följs, där det            

har specificerats vilka mål som ska ha nåtts vid en viss tidpunkt och om nästa fas då kan                  

påbörjas. Vilken projektstyrningsmodell som används är inte det viktigaste, enligt          

respondenterna, utan det är personerna bakom. De har nu många som är certifierade             

10 Respondent 1, via e-post, 2018-05-23. Förtydligande kommentar angående tidigare inhämtad empiri.  
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inom PRINCE2. Syftet med detta är att ge anställda kunskap om vad det innebär att vara                

projektledare, samt att visa mot kund att projektledarna har rätt kompetens. 

 

 

Figur 3. (Respondent 1)  

 

  

Initieringsfasen 

Projekten startar med en upphandling eller att kunden vill byta från ett gammalt till ett               

nytt system som IST har utvecklat. Det är säljarna som först knyter ihop affären, sätter               

ramarna och vad IST kan tjäna på projektet, alternativt vilken kostnad det blir för              

kunden. När det har skrivits på avtal så sker det en överlämning till projektledare som               

går igenom vilka resurser som behövs internt på IST. Ett projektteam sätts ihop och              

sedan tas det kontakt med projektledaren på kundsidan för ett möte och för att i grova                

drag gå igenom det som ska göras och inom vilken tidsram. Det sätts också upp en                

styrgrupp och datum bestäms för när de har leveranser av systemet. 

  

Planeringsfasen 

Under denna fas är det mer specifikt fokus på de olika verksamheterna. Det skapas en               

projektbudget samt en aktivitetsplan för de verksamheterna som körs först, t.ex. förskola            

då det inte är säkert att alla verksamheter körs parallellt med varandra. Som exempel vill               

ofta grund- och gymnasieskola kunna köra igång sina system vid terminsstarter.           

Aktivitetsplanen skapas med verksamhetskonsulten på t.ex. förskola och det bestäms vad           
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som ska vara på plats på det och det datumet. Verksamhetskonsulterna har olika             

expertisområden, det är beroende på vilken verksamhet projektet är inriktat på som            

avgör vilken verksamhetskonsult som ska sköta integrationen av det nya systemet med            

t.ex. lärandeplattform ute hos kunden. 

 

På IST är projektledarna ansvariga för projektets genomförande och att identifiera vilket            

behov som finns i projektet, exempelvis hur stor budget, hur många dagar som behövs              

och vilken kompetens som krävs. Personalansvar, löneansvar etc. läggs inte på           

projektledaren utan på varje avdelningschef. Projektledarna blir istället oftast tilldelade          

resurser (ex. anställda) och ansvarar främst för rollfördelningen av dessa samt att            

löpande rapportering sker till projektledaren. 

 

Planeringen kan göras tillsammans med projektmedarbetarna. Om exempelvis tiden är          

en viktig styrparameter, kan detta planeras tillsammans med medarbetarna för att kunna            

schemalägga när och vem som ska göra vad. Eventuell ändringshantering i projektet            

eller större förändringar i projekt hanteras i många fall av en styrgrupp.  

 

IST arbetar med milstolpar. En milstolpe kan vara att få systemet och inloggningarna på              

plats vid en viss tidpunkt. En annan milstolpe kan vara att få in alla aktuella personer i                 

systemet. Utifrån milstolpar så planeras det in konsultdagar eller utbildningstillfällen          

med verksamhetskonsulten tillsammans med kunden. Efter det måste IST se till att            

migrering av data synkas så att det finns på utbildningsdagen. Dessutom har            

verksamhetskonsulterna också flera projekt och även löpande kunder sen gammalt som           

inte är i projekt men som ändå behöver IST:s hjälp eller behöver utbildning i sina gamla                

system. Det krävs alltså mycket framförhållning och planering från IST:s sida. 

  

Planeringsfasen anses vara den viktigaste fasen eftersom det är i den fasen projektet             

struktureras. Här vet IST vad som ska uppnås och då måste det planeras hur det ska                

uppnås. Utan planering är det inget projekt utan då görs saker bara utan eftertanke.              

Aktiviteterna i planeringsfasen är i grova drag inte föränderliga. Det handlar mycket om             

att planera så mycket tid som möjligt, när ska det flyttas över data från det gamla                
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systemet till det nya för att utbildningar ska kunna hållas där och då, sen ska IST ta                 

hänsyn till när det passar kundens verksamhet, som att skolan vill köra igång i augusti. 

  

Genomförande 

Under genomförandefasen flyttar IST data från det gamla systemet till det nya och betar              

av aktiviteterna och stöter på stora eller mindre problem på vägen. Det är viktigt att               

komma igång med tekniken tidigt så att det finns något att visa upp för kunden. IST                

utbildar också kunden i systemet under genomförandeprocessen. Under projektets gång          

sker löpande avstämning och uppföljning av projektets status.  

 

Projektteamet har en hög arbetsbelastning och projektledaren försöker därför vara          

stödjande så gott det går för att underlätta deras arbete. Eftersom projekten blir bättre              

och bättre och de gör mer rätt saker hela tiden, samt drar lärdomar om det som gått dåligt                  

eller bra så får de anställda förhoppningsvis en bättre känsla för jobbet och känner att de                

hinner med det de ska och att de blir bättre på sina arbetsuppgifter. Att de gör framsteg                 

och utvecklas kan då vara motiverande. Respondent 2 anser att det är viktigt att fira               

framsteg med, något som de kan bli bättre på. Det tillåts som nämnt även att misslyckas                

på arbetsplatsen. 

 

Övervakning och Kontroll 

Övre ledning är inte involverade i det dagliga projektarbetet, däremot finns en styrgrupp             

som tar de stora besluten om exempelvis kostnader, personal och stora ändringar i             

projektet. I styrgruppen finns även ofta en ledningsrepresentant. Styrgruppens funktion          

är att se till att få rapporter om projektets fortskridande, att kontrollera att det sker enligt                

plan. I de fall projektet stöter på problem eller om ändringar sker i projektets omfattning               

eller tidsplan kan styrgruppen ingripa, exempelvis genom att tillföra extra resurser. I mer             

strategiska projekt kan styrgruppen vara mer involverad då det kan stor betydelse för             

företaget som helhet. 

 

Uppföljning sker ekonomiskt en gång i månaden, genom att följa hur projektet går och              

att det exempelvis faktureras korrekt och tillräckligt enligt plan. Det sker även en             

uppföljning mot budget. Tid- och budgetram lyfts fram under varje projektmöte för att             
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synliggöra vikten av denna och kunna göra en avvägning om vilken åtgärd som krävs              

och vad som är viktigast att prioritera om något oförutsett händer. Det sker löpande              

avstämning med högre chef en gång i månaden där det följs upp hur det går i projektet,                 

t.ex. hur ekonomin i projektet ser ut och allmänt om trivsel och mående. Dessutom hålls               

möten varannan vecka med alla projektledarna och andra som är inblandade i projekten             

för att gå igenom statusen på projekten, generella problem och hur de löst detta, vilket               

ansetts vara väldigt givande då det är ett stort utbyte av erfarenheter.  

 

Budgetering och tid används som styrverktyg, tillsammans med ekonomisk uppföljning          

och löpande rapportering om projektets status. Kundnöjdhetsindex används som         

kvalitetsmått. De skickar redan i början av projekten ut förfrågan på vilka förväntningar             

kunden har och vad som är mest prioriterat. Det ger en bild av vad projektledarna ska                

fokusera på.  

 

Projekt handlar om människor enligt respondenterna. Vid styrning av projekt kan det            

vara väldigt viktigt att vara medveten om vilka som ingår i projektteamet och deras              

egenskaper. Ju mer individerna förstår varandra och sig själva desto lättare och bättre             

kan de samarbeta. Det anses då viktigt att projektmedarbetarna är medvetna om sin egen              

roll och de andras roll i projektet. Detta kan tydliggöras genom projektmöten där sådan              

information förmedlas. Det beskrivs att en projektledare enligt respondent 3 bör vara            

strukturerad, styrande och stödjande, så när det uppstår en situation som kräver kreativa             

lösningar i projekt, så blir det projektledarens uppgift att styra och stödja medarbetarna i              

projektet för att komma fram till en lösning. De anställda kan då lägga mer fokus på att                 

lösa problemet eftersom de kan ha mer relevant kompetens.  

 

Generellt beskrivs att projektgruppers utformning baseras på aspekter som         

tidsmöjligheter och geografi (schemaläggningsfrågor) snarare än att optimera hur         

gruppen ska fungera på bästa sätt. Detta menar respondenterna gäller även i andra             

organisationer utifrån deras tidigare erfarenhet. En anledning sägs vara att          

organisationen har många uppdrag som ofta ska slutföras under samma tidsram. I de fall              

projektledaren inte valt sina projektmedarbetare på egen hand är det viktigt att känna till              

vilka personligheter som finns i projektgruppen. Det är då enklare att vidta åtgärder som              

 48 (77) 



 

kan styra projekt i rätt riktning. DISC-teorin (se figur 4) nämns som en metod för att ta                 

reda på människors olikheter, av respondent 1. DISC-teorin innebär att människors           

egenskaper delas in i fyra kategorier: Dominant, Influerande, Stabil, Analytisk. Genom           

att vara medveten om projektmedarbetarnas egenskaper kan projektledaren anpassa sitt          

ledarskap till de enskilda medarbetarna. Om projektledaren får välja sin egen           

projektgrupp kan den nämnda DISC-teorin användas för att besluta vilka personer som            

ska väljas till gruppen. Det optimala i det fallet är enligt respondent 1 att välja en från                 

varje. 

 
Figur 4. (Källa: IST) 

 

Som projektledare är situationsanpassat ledarskap (se figur 5) något projektledaren kan           

använda sig av för att styra projektmedarbetare på olika sätt beroende på i vilket stadie               

de befinner sig i, enligt respondent 1. Exempelvis kan en individ ha hög kompetens men               

för tillfället brista i sitt engagemang av olika anledningar. Projektledaren kan i det fallet              

anta en stödjande roll och försöka motivera individen. I ett annat fall kan en individ               

sakna en specifik kompetens för en viss uppgift men ändå visa högt engagemang. I det               

fallet är det lämpligt att projektledaren antar en styrande roll genom vägledning. 
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Figur 5. (Källa: Respondent 1) 

 

 

Avslutning 

När respektive verksamhet har sina system på plats avslutas projektet. Uppföljning efter            

projektets slut kan visa vad som kan göras bättre i framtiden, men det nämns även att                

uppföljningen överlag kan bli bättre. I idealfallet borde det utföras vid varje beslutspunkt             

exempelvis där det antecknas och dokumenteras till ett liknande projekt. Uppföljning           

anses viktigt för lärandet, att kunna dra nytta av den kunskap som fåtts tidigare.  

 

4.4 Styrning och motivation 

Lön anses främst vara viktigt för den allmänna moralen medan motivation av anställda             

istället bör ske genom delaktighet, gemenskap, fria händer, flexibla arbetstider och           

liknande. Känslan att medarbetare bidrar till något anses viktig att stödja. Bonus eller             

belöningar används inte i någon större utsträckning mer än att exempelvis           

försäljningsavdelningen har provisionsbaserad lön. Det anses dock inte ha någon särskild           

påverkan på projekten eller arbetet i övrigt. IST ger mycket eget ansvar och frihet att               

styra sitt eget arbete. Deras restaurang på arbetsplatsen nämns som exempel på en bra              
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motivator. Andra viktiga motivationsfaktorer är uppmuntran, arbetsmiljö,       

arbetsuppgifter, karriärmöjligheter, kultur, och kärnvärden. 

4.5 Styrning och kreativitet 

Kreativitet anses vara att tänka utanför lådan. Det nämns vara viktigt att det dras lärdom               

av det som har gjorts för att kunna göra det ännu bättre nästa gång och hitta på något                  

som normalt inte görs. Respondent 1 nämner att det krävs att få delvis fria händer, och                

ibland kan det vara nyttigt att få in andra, fräscha ögon på ett problem. Enligt               

respondenterna behövs en blandning av fri kreativitet och styrning, att kreativiteten är            

viktig men bör finnas inom vissa ramar, för att se till att det man vill utveckla faktiskt                 

blir till.  

 

Kreativitet uppmuntras i organisationen i företagets kärnvärden, värderingar som finns i           

organisationens styrdokument. Det nämns vara viktigt för IST att medarbetare får arbeta            

med fria händer för att frambringa deras kreativa förmågor. För mycket styrning kan             

hämma kreativiteten då det kan styra in den anställde på ett visst spår, anses det. I                

styrdokumenten framgår också att det är acceptabelt att göra misstag. På så sätt menar              

företaget att anställda får utrymme att testa gränserna och att vara kreativa. Flextider och              

andra förmåner används för att ge anställda mer frihet att jobba på det sätt som gör de                 

mest effektiva och kreativa. En blandning mellan styrning, frihet och flexibilitet bör            

finnas, för att medarbetare ska kunna vara kreativa och samtidigt arbeta i linje med              

målen. Det anses inte finns någon motsättning mellan kreativitet och styrning, utan att             

det är nödvändigt med styrning. På så sätt vet alla ungefär vad de ska göra inom vissa                 

ramar, men hur det ska göras är upp till deras kreativa förmågor. Där litas det på                

verksamhetskonsulterna och utvecklingsavdelningen som har bättre koll på detaljer och          

mer specifikt hur saker och ting ska genomföras.  

 

Kreativitet kan komma in på olika sätt i de olika faserna. Det kan vara ”säkrare” att vara                 

mer kreativ i någon av de tidiga stadierna av projektet eftersom det där inte händer något                

i praktiken om det blir fel enligt respondent 2. Kreativitet anses då vara viktigast och               

mest kritiskt i genomförandefasen, där kan det uppstå oförutsedda händelser som det inte             
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har planerats för. Det är viktigt att projektmedarbetare är kreativa och projektledarens            

uppgift blir mer att beskriva problemen och att uppmuntra medarbetarna att lösa            

uppgiften på ett sätt så att målen för projektet nås. Som projektledare är rollen att               

uppmuntra till att tänka utanför lådan, visa förtroende och lyssna på sina medarbetare,             

medan utvecklingsteamet är de som oftast ska komma på lösningar på problem.  

 

Projektgruppens mix av ålder och erfarenhet kan också påverka de kreativa processerna            

positivt enligt respondent 1. Där gäller även att de mer erfarna är öppna för nya idéer. De                 

har avsatt tid för att sitta i regelbundna avdelningsmöten i konstellationer där det ges fritt               

spelrum att diskutera sådant som är viktigt. 
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5. Analys 
I analyskapitlet görs tolkningar av det insamlade materialet vilket binder samman           

teoriavsnittet i form av en analysmodell som därefter används för att analysera dess             

tillämpning i fallföretaget. Analysen ligger till grund för den efterföljande slutsatsen. 

5.1. Analys av teorin som resulterar i vår modell 

Styrning kan utgå ifrån olika perspektiv, det vi valde var Simons (1995a) eftersom det är               

en välciterad teoretisk modell för styrsystem, som även använts för liknande syften i             

närtid, exempelvis Cools et al. (2017). De delas upp utefter enabling och controlling             

extrinsic motivators, utefter deras tänkta tendens mot vardera håll (se figur 6). Dock är              

denna uppdelning inte permanent, utan till exempel kan en riktlinje (boundary) uppfattas            

både som enabling eller controlling, det avgörande är hur medarbetaren tolkar           

instrumentet (Davila & Ditillo 2017; Amabile & Pratt 2016). Mekanismen för den            

extrinsic motivation som resulterar i intrinsic motivation kallas synergistic extrinsic          

motivators enligt Amabile och Pratts (2016) resonemang. Intrinsic motivation är enligt           

Amabile och Pratt (2016) en av de viktigaste byggstenarna för kreativitet, varför det är              

viktigt att styrsystem resulterar i ökad intrinsic motivation för att främja kreativitet. Den             

vänstra sidan (se figur 6) med rubriken styrning bör alltså tolkas utifrån ett teoretiskt              

perspektiv, som påverkar de olika situationerna beskrivna på den högra sidan enligt            

Unsworths (2001) matris av olika kreativitetstyper utifrån dess externa perspektiv. Dessa           

situationer förorsakar olika former av projekt, i IST:s fall, bland andra: utvecklings-,            

försäljnings-, upphandlings- och införandeprojekt; varav vår studie fokuserar på deras          

införandeprojekt. Där identifierar vi vilka olika typer av tänkande som krävs (divergent            

eller convergent) utifrån de olika projektprocesserna, samt vilka styrsystem enligt          

Simons (1995a) teori som kan tänkas ha störst effekt för att främja rätt typ av kreativitet                

och styra projektet i rätt riktning.  

  

Modellen visar att beroende på om det är öppna eller stängda problem, så medför det               

kreativt tänkande på olika sätt i projektform. Eftersom open problems är likt divergent             

thinking enligt Speckbacher (2017) kan de tänkas ställa högre krav på divergent            

thinking, eftersom divergent thinking beskrivs vara tänkandet som krävs för att “tänka            
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utanför lådan” och resulterar i nymodiga, divergerande idéer (Amabile & Pratt 2016).            

Convergent thinking å andra sidan resulterar i lämpliga idéer genom att utvärdera idén             

och under olika sorters komplexitet behålla målinriktningen (Amabile & Pratt 2016).           

Dock sker kreativitet som nämnts tidigare generellt som en iteration mellan divergent            

och convergent thinking, så i varje stadie krävs båda formerna av tänkande, modellen             

klargör snarare i vilken projektprocess som en viss typ av tänkande behövs mer             

(Speckbacher 2017).  
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5.2 Analysmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 

(Källa: egen 

modell)  
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Tabell 1 visar på kopplingen som kan göras mellan Simons (1995a) formella styrsystem             

och de olika projektprocesserna (Project Management Institute 2008) som nämndes i           

teorin. I de olika projektprocesserna finns det också en skillnad på vilken form av              

kreativt tänkande som används, divergent och convergent thinking (Gino & Ariely           

2012).  

 

 

Tabell 1 

Sammanställning: responsive creativity project hos IST 

Processer Utmärks av Lämplig styrning 

1 Initiering 

2 Planering 

3 Genomförande 

4 Övervakning och Styrning 

5 Avslut 

Convergent 

Convergent 

Conv. + 

Div. 

Convergent 

Convergent 

Boundary & Interactive 

Boundary & Diagnostic 

Boundary & Interactive 

Interactive & Diagnostic & Beliefs     

Diagnostic 

 

 

5.3 Analys av fallföretaget utifrån varje projektprocess 

Nedan följer en analys utifrån vår framtagna modell av IST:s införandeprojekt, det vill             

säga implementering av befintliga system, vilket vi anser vara ett stängt problem, med en              

behövd lösning för en specificerad situation. Analysen sker därför utifrån perspektivet           

stängda, externa problem, responsive creativity (se analysmodell).  

 

IST har nyligen infört som princip att använda PRINCE2 som projektstyrningsmodell.           

De menar dock att vilken modell de använder inte har någon större betydelse utan att de i                 

vissa fall anpassar sig till kunden. Wenell (2010) samt Engvall et al. (2005) menar att               

projektstyrningsmodeller kan fungera som ett stöd och förklara hur styrningen av           
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projektet kan ske. IST nämner att användandet av en projektstyrningsmodell till viss del             

kan ses som en metod att förankra och skapa kunskap om hur arbetsgången i projekt går                

till för kunden samt att skapa kompetens för hur projekt i företaget ska gå till. De                

beskriver deras huvudsakliga projektprocesser utifrån PRINCE2, respondent 1 relaterar         

processerna till PMI:s definition (PMI Guide 2008). De huvudsakliga processerna i PMI            

och PRINCE2 beskriver till stor del samma sak men på olika sätt. PMI:s beskrivning har               

använts då den för läsaren ansetts mer lättförstådd vilket underlättar förståelsen av            

analysen.  

 

5.3.1 Initiering 

IST arbetar bl.a. med införandeprojekt vilket innebär att projektets krav och mål är             

fastställda från start. Resurser tilldelas projektledaren som bestämmer hur ansvaret ska           

fördelas. Detta överensstämmer med Project Management Institute (2008) som menar att           

initiering innebär att bestämma och definiera målet, resurs- och ansvarsfördelning och           

tidsram. IST anses därmed arbeta i linje med detta. Projektets ramar kan därmed i              

enlighet med Project Management Institute (2008) anses vara fastställda redan i           

initieringsfasen. På IST sågs det som viktigt att redan i initieringsfasen fastställa ramen             

för mål, tid, och kostnad. Det är i linje med Simons (1995a) boundary system, som               

förklarar de ramar som de anställda ska hålla sig inom. Ramarna för projektet fastställdes              

i diskussion med projektledare och övre ledning. Det tyder på en vilja om att ha en                

dialog mellan övre ledning och nedre nivåer på IST under initieringsfasen för att             

tydliggöra vad som är viktigt under projektet och vilka ramar projektet ska förhålla sig              

till, vilket drar paralleller till Simons (1995a) interactive system. Därmed används enligt            

vår modell både enabling och controlling extrinsic motivators som skapar en inre            

motivation och kreativt tänkande genom att motivera med frihet inom vissa ramar och             

stöd från övre ledning (Amabile och Pratt 2016) i initieringsfasen på IST. Convergent             

thinking (Gino & Ariely 2012) kan anses vara särskilt relevant i denna process genom att               

projektledaren behöver anpassa sitt tankesätt efter de resurser denne blir tilldelad.  

 

5.3.2 Planering  

IST anser att planeringsprocessen är den viktigaste processen under projektet eftersom           

det är här projektet struktureras. I planeringsprocessen måste IST, i likhet med vad             
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Project Management Institute (2008) beskriver det som, bestämma när och hur projektet            

ska uppnås. Det upprättas också en projektbudget som nämns vara viktigt för            

planeringsprocessen enligt Anthony et al. (2014). Planeringen i IST sker även genom            

uppsättning av milstolpar som visar vad som ska vara färdigt och när det ska vara               

färdigt. Utefter milstolpar planeras det in aktiviteter för hur milstolparna ska uppnås, i             

enlighet med Andersen (1996). Projektledarna på IST ansvarar för rollfördelningen i           

projekten, vilket anses vara en viktig process eftersom de menar att individer är             

projektens viktigaste resurs. Det anses viktigt att det är tydligt vem som ska göra vad och                

vilken kompetens alla i projektteamet har vilket ökar samarbetsförmågan och          

prestationen i gruppen. Det är i enlighet med vad Hallin och Karrbom Gustavsson (2012)              

menar, att projektteamet bör struktureras för att främja samarbeten. 

 

Utformningen av milstolpar och aktivitetsplan i planeringsprocessen indikerar ett sätt att           

begränsa projektmedarbetares befogenhet i utförandet av projektet. Vad som ska göras           

och hur det ska genomföras inom vissa ekonomiska ramar bestäms här och därför ser vi               

ett samband med Simons boundary system (Simons 1995a) i IST:s planeringsprocess.           

Eftersom de anställda måste anpassa sig efter de resurser och roller/arbetsuppgifter som            

de blir tilldelade, kan convergent thinking vara mer relevant i denna process (Gino &              

Ariely 2012).  

 

Att uppdelningen enligt enabling och controlling extrinsic motivators är relativ och inte            

permanent, illustrerades i Cools et al. (2017) studie, det påvisas där att om ett styrmedel               

som kan antagas vara controlling (budget) och delas in under diagnostic systems i själva              

verket används på ett mer interactive sätt, kan det på så sätt uppfattas som enabling och                

därmed verka främjande för kreativitet. IST använder sina budgetar på ett mer            

diagnostiskt sätt i sina införandeprojekt, och en mer flytande, mer svåruppskattad           

version när utveckling krävs, vilket ligger i linje med Cools et al. (2017) studie som kom                

fram till att budgetar används på ett mer interactive sätt i företag med öppna problem,               

och ett mer diagnostic sätt i företag med stängda problem.  
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5.3.3 Genomförande  

Likt Anthony et al. (2014) så utför IST i genomförandeprocessen de aktiviteter som             

bestämdes i initierings- och planeringsprocessen så att målen uppfylls och projektledaren           

är uppmärksam att projektet håller tidsram, kvalitet och budget. 

 

Under genomförandet är det i IST viktigt att projektledaren är stödjande för att             

underlätta den höga arbetsbelastning som projektteamet upplever. DISC-teorin och         

situationsanpassat ledarskap sägs, av respondent 1, vara två metoder för att bli medveten             

om hur olika medarbetare kan styras på olika sätt för att uppnå projektets mål, vilket               

stämmer överens med Project Management Institute (2008), att sammanhållning och          

koordinering av anställda krävs i genomförandet.  

 

IST anser det nödvändigt med en styrning i grunden i projektet men att det ska ges                

utrymme för flexibilitet och friheten att få vara kreativ. IST menar att det kan uppkomma               

problem i genomförandet eller ändring i specifikationskraven från kund under projektets           

gång. Då behövs det kreativa lösningar, att tänka utanför lådan. Det visar i enlighet med               

Sakka et al. (2013) att projektteam behöver kunna vara flexibla under projektet och ha              

möjlighet att agera utanför ramarna för att hantera föränderligheter. En för hård och             

kontrollerande styrning gör att anställda blir för fokuserade på att genomföra det som             

framlades i initiering- och planeringsprocessen (Sakka et al. 2013).  

 

Simons (1995a) boundary system kan identifieras i IST:s genomförandeprocess genom          

att utrymme finns för att vara flexibel och kreativ inom vissa ekonomiska, tidsmässiga             

och resultatmässiga ramar. Dessutom måste anställda förhålla sig till olika          

kundkravsspecifikationer vilket ställer krav på att anställda håller sig inom dessa ramar.            

Även interactive system (Simons 1995a) kan tydas här genom att det sker kontinuerliga             

möten i projektteamet samt att projektledare har återkommande samtal med högre           

ledning kring projektstatus och om det har uppkommit ytterligheter i projektet som            

måste hanteras. Beliefs system (Simons 1995a) kan även ha en viktig faktor i             

genomförandeprocessen genom att IST anser att projektledare har till uppgift att stödja,            

underlätta och vägleda de anställda (ex. situationsanpassat ledarskap) och på så sätt            
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skapa värden och riktlinjer för att projektets vision och mål uppnås vilket Rezania et al.               

(2016) menar är Beliefs systems fokus på projektnivå. 

 

Kreativitet uppstår främst ur två situationer i deras projekt, i genomförandefasen,           

antingen genom att något oväntat händer som behöver hanteras på ett kreativt sätt, eller              

att produkten behöver anpassas. När detta händer blir projektledarens roll att hantera            

problemet medan de kreativa lösningarna förväntas komma främst ifrån         

projektmedarbetarna, då de kan vara mer insatta i möjliga lösningar. Det innebär att             

projektledarens roll är att tänka mer convergent, medan medarbetarna i de fallen            

förväntas komma på lösningar, tänka utanför lådan, d.v.s. divergent thinking (Gino &            

Ariely 2012). De styrsystem som identifierats i denna process kan fungera både som             

enabling extrinsic motivators i form av vägledning och uppmuntran men även           

controlling i form av resultat, budget- eller tidspress. Detta beror på hur individerna             

tolkar styrmedlen (Amabile & Pratt 2016).  

 

5.3.4 Övervakning och Styrning 

Uppföljning av IST:s projekt sker löpande genom möten där budget, tidsaspekten och            

resultat diskuteras. Det sker möten mellan projektledare och en högre chef, men det sker              

även möten i projektteamet för att alla som är delaktiga i projektet ska få en lägesrapport.                

Under mötena finns det också möjlighet att ta upp andra frågor, t.ex. trivsel på              

arbetsplatsen. Det möjliggör i enlighet med Project Management Institute (2008) att           

avvikelser från projektplanen kan tidigt åtgärdas och ger dessutom projektteamet en           

inblick i projektets status och hur deras prestationer hänger samman med resultaten.  

 

Användandet av interactive system (Simons 1995a) kan identifieras här genom att det            

regelbundet sker möten mellan projektledare och högre chef eller styrgrupp som då får             

lägesrapporter, är delaktig i beslut som går utanför ramarna för vad som planerats och              

kan framhäva viktiga faktorer. Även diagnostic system (Simons 1995a) används genom           

att avstämning sker med ledning för att ge övergriplig insikt i ekonomi och projektets              

allmänna tillstånd en gång i månaden. Eftersom IST ständigt vill förbättras och dra             

lärdom av det som har gjorts, kan även diagnostic system hjälpa till att förse              

projektteamen med den information de behöver för att kunna utvecklas (Simons 1995a).            
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Diagnostic används främst om det inte händer något oförutsägbart, som ändringar i            

kravspecifikation från kund under projektet, medan om något oförutsett händer kan           

interactive system ingripa med samtal mellan projektledare och styrgrupp. Även Sakka           

et al. (2013) påpekade detta, att diagnostic används för att kontrollera och generera             

information och var gynnande när osäkerheten var låg. Interactive system blandades in            

när osäkerheten höjdes och det krävdes samtal med högre chefer (Sakka et al. 2013).              

Samspelet mellan diagnostic system och interactive system är viktigt under projekt           

eftersom oförutsägbarheter kan uppkomma (Sakka et al. 2013).  

 

IST:s tre kärnvärden, ärlighet, professionalitet och kreativitet, är en viktig faktor under            

hela projektet. Ambitionen med kärnvärdena är att illustrera en tydlig bild av vad som är               

viktigt på IST med syftet att styra anställda att arbeta i samma riktning och nå målen                

med projekten, vilket kan ses som en tillämpning av Simons (1995a) Beliefs system. De              

identifierade aktiva styrsystemen innebär att både enabling och controlling extrinsic          

motivators används under övervakning och styrning. IST lägger exempelvis stor vikt på            

motivationsfaktorer som fria händer, fria arbetstider, beröm och uppmuntran. Dessutom          

ses framsteg och utveckling som motiverande. Framsteg och utveckling sker genom att            

anställda drar lärdom av vad som gått bra eller dåligt från tidigare projekt och blir bättre                

och bättre på att utföra sina arbetsuppgifter vilket kan höja motivationen (Amabile            

1997). 

 

Vi anser inte att den här processen präglas av något ansenligt krav på divergent thinking,               

det handlar snarare om att applicera logik, standarder och utvärdera situationer, utifrån            

tidigare erfarenheter; vilket stämmer överens med definitionen av convergent thinking          

enligt Speckbachers (2017) definition.  

 

5.3.5 Avslutning 

När IST har levererat systemet till kund och all data är migrerad från det gamla till det                 

nya systemet avslutas projektet. Därefter sker det i enlighet med både PMI (2008) och              

Anthony et al. (2014) en insamling av projektdata som analyseras och följs upp vilket              

även i denna process indikerar en användning av diagnostic system (Simons 1995a). På             

så sätt kan lärdom dras av projektets framgångar eller misslyckande för framtida projekt.             
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Lärdom och utveckling ses som, som nämnts tidigare, viktigt för projektteamens           

motivation på IST. Convergent thinking är lämpligt under avslutningsprocessen eftersom          

målet och tillvägagångssättet kan ses som tydligt för att avsluta och följa upp projektet i               

enlighet med Speckbacher (2017) och Gino och Ariely (2012). Diagnostic system           

(Simons 1995a) kan ge information om hur de kan förbättra sig och öka sin kompetens,               

vilket kan ses som belöning och därmed ökar den inre motivation hos de anställda              

(Amabile 1997).  

 

5.3.6 Öppna problem i IST - Utvecklingsprojekt 

Som syns i vår modell är öppna externa situationer (expected creativity) också            

inkluderad, men eftersom vi valde att fokusera på ett av deras stängda externa situationer              

(responsive creativity), införandeprojekt, kan vi inte dra underbyggda slutsatser om deras           

styrsystem i öppna problem. Men något som märks och som berättigar uppdelningen            

enligt divergent/convergent thinking för olika behov i olika projekt, är att det ställs andra              

krav på tänkande i de olika projektprocesserna i deras utvecklingsprojekt jämfört med            

deras införandeprojekt. Respondenterna berättar att deras utvecklingsprojekt grundar sig         

i antingen behov av anpassningar till marknaden för deras standardprodukter, eller behov            

av nya produkter. Detta kan enligt Amabile och Pratts (2016) resonemang om att olika              

typer av kreativitet behövs i olika stadier av kreativa processer, förstås som att när ett               

problem karaktäriseras av ett mer öppet problem enligt Unsworth (2001), är till exempel             

genomförandeprocessen och initieringsprocessen mer präglad av divergent thinking i ett          

utvecklingsprojekt, jämfört med projekt som präglas av att vara stängda.  
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6. Slutsats  
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser. Därefter följer avsnitt om reflektioner och            

kritik mot studien samt  förslag till vidare studier. 

 

I de olika projektprocesserna krävs fokus på olika former av styrning, i stängda problem.              

Analysen visar utifrån Simons (1995a) modell om fyra typer av styrsystem att alla dessa              

är aktiva under de olika projektprocesserna på IST. Alla styrsystem anses inte vara lika              

aktiva under varje process, under initiering används exempelvis boundary och interactive           

mer medan boundary och diagnostic identifierats under planering. Införandeprojekten         

utgår till skillnad från t.ex. utvecklingsprojekt från stängda problem vilket innebär den            

kreativa friheten och tänkandet begränsas i denna typ av projekt. 

 

Något som vi anser är uppenbart efter vår studie är att projekt och projektstyrning bör               

anpassas efter sitt syfte. Detta kanske inte är någon svår slutsats att dra, ett kreativt               

projekt kräver trots allt sina friare processer; medan projekt med särskilda, specifika mål             

kräver mer detaljstyrning, mer kontroll, kan mätas enklare och kan kanske till och med              

standardiseras i vissa fall. Vad som kan vara mindre uppenbart är när i             

projektprocesserna en viss typ av styrning bör användas, och vilken typ av kreativitet             

som krävs. Förståelsen av detta anser vi är viktig för företag som strävar efter att vara                

kreativa och som tillämpar projekt. Därför är vår förhoppning att modellen kan göra det              

lättare för ledning och projektledare att förstå när individer i projekt behöver en viss typ               

av styrning.  

 

En diskussion kan föras kring hur nödvändigt det är att dela upp situationer enligt              

open/closed i modellen, som i fallet med införandeprojekt. Dessa projekt anser vi            

generellt kan ses som stängda problem, med vissa element som kräver kreativt tänkande             

(anpassning eller oförutsedda problem), dessa element kan i sin tur definieras som öppna             

problem inom det annars stängda problemet (projektet). Men syftet med uppdelningen är            

att dela upp dem enligt den generella situationen för att sedan identifiera var och när i                

projektet som olika sorters kreativitet kan behövas.  
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Divergent och convergent thinking ställer olika krav på styrning beroende på situation.            

När divergent thinking krävs så behöver individer generellt sett mer frihet och mindre             

tidspress (Unsworth och Clegg 2000, refererad av Unsworth 2001). Projektledarens roll           

blir då att vägleda och stötta projektmedarbetaren på ett annat vis än när problemet och               

lösningsmetoden är känd. När den motsatta situationen finns sätter det större krav på             

convergent thinking, att logiskt applicera kända kriterier och standarder enligt tidigare           

erfarenhet för att nå fram till lämpliga lösningar, där styrning genom till exempel             

tidspress kan ge positiva resultat, enligt Unsworth och Clegg (2000, refererad av            

Unsworth 2001). Logiken bakom detta hämtas ifrån Amabile och Pratts (2016) begrepp            

motivation-work cycle match , som beskriver att divergent och convergent thinking är           

mer relevant i vissa stadier av den kreativa processen. Denna logik anser vi kan              

översättas till projektstyrning, eftersom projekt karaktäriseras av olika faser och          

projektprocesser som var för sig har olika distinkta krav på olika typer av kreativt              

tänkande. Fria händer, tillit, delaktighet och stödjande ifrån projektledningen, anses          

viktigt både utifrån det teoretiska perspektivet och utifrån vår empiri, för att främja             

kreativitet i situationer när divergent thinking behövs. Vice versa syns det att när             

convergent thinking behövs mer, är styrning i form av extrinsic motivators som tidspress             

och stramare, mer diagnostic, budget mer sannolik att resultera i synergistic extrinsic            

motivators; som då förmodas ha en positiv påverkan på intrinsic motivation och            

kreativitet.  

6.1 Reflektioner och kritik 

Vid tillbakablick är en uppdelning enligt styrsystem, med Simons (1995a) modell, per            

projektprocess inte perfekt. Den ger inte mer än en relativt ytlig information om hur den               

faktiska styrningen bör ske i respektive fas. Dessutom är vissa av systemen i princip              

alltid viktiga eller närvarande, på olika sätt, i en kreativ organisation. Beliefs system är              

ett exempel på något som alltid bör finnas på ett eller annat sätt, då systemet innefattar så                 

breda begrepp som kultur och kärnvärden. Att nämna att ett visst system kan vara              

viktigare i en viss projektprocess är inte meningslöst, men det kan behövas ännu mer              

empiri och analys för att verkligen fördjupa förståelsen. En modifikation på           

analysmodellen kan vara att istället identifiera de specifika styrmedlen i företaget och            
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sedan ta reda på hur de används, alternativt bör användas, utifrån de olika styrsystemen,              

istället. Med det sagt är uppdelningen inte utan merit, vi har till exempel fört resonemang               

utifrån vetenskaplig forskning som om hur budget används i företag med stängda eller             

öppna problem och jämfört dessa med IST. Logiken bakom att fundera över hur             

styrningen bör ske enligt Simons (1995a) modell i olika projektprocesser/situationer          

finns alltså där, den kan dock behöva ännu utförligare analys för att bli verkligt              

användbar.  

 

För att göra modellen mer användbar och mer empiriskt kopplad kan en utförligare             

jämförelse göras mellan stängda och öppna situationer och deras olika behov av kreativt             

tänkande i form av till exempel utvecklingsprojekt. Dessutom vore empiri i form av             

intervjuer med utvecklare eller andra anställda nyttig för att veta vilka styrmedel som             

motiverar dem.  

6.2 Förslag på framtida forskning 

Vår framtagna modell är en möjlig utgångspunkt och kan användas i framtida studier för              

att vidareutveckla vårt resultat. Detta kan göras genom att studera flera företag vilket inte              

har gjorts i vår studie. 

 

Hänsyn tas inte till de interna open/closed situationerna som nämns av Unsworth (2001).             

Att utvärdera hur styrning bör ske för att gynna kreativitet i proactive och contributory              

situationer (se bilaga 3) kan vara ett intressant forskningsområde. Unsworth (2001)           

spekulerar i att dessa två områden kan kräva en större mängd intrinsic och extrinsic              

motivation, eftersom de kräver mer ansträngning. Dessutom kan expected creativity          

situationer undersökas ytterligare, med utgångspunkt i till exempel utvecklingsprojekt.  

 

Det finns antaganden för modellens funktion, och dessa antaganden bör utforskas i mer             

detalj. Till exempel att utforska de formella styrmedlens påverkan på kreativitet.           

Dessutom används enbart styrtriangelns tre mått: tid, kostnad (budget) och kvalitet. En            

vidareutveckling eller applicering på andra företag skulle kunna ta hänsyn till andra mått             

eller utvärdera måttens relevans mer utförligt.  
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Ett resonemang kan föras kring att de olika kraven på styrning och divergent/convergent             

tänkande för olika syften i sin tur ställer krav på olika typer av personligheter för de                

olika uppgifterna. En vidareutveckling av modellen skulle kunna ta hänsyn till detta            

genom att undersöka vilken personlighetstyp som 1) behöver mer eller mindre av en viss              

typ av styrning (i olika faser/projektprocesser) och 2) som är bäst lämpad för             

divergent/convergent tänkande i sin yrkesroll. Detta kan exempelvis göras genom att           

koppla de jobbinriktningar som nämns av Amabile och Pratt (2016) (som själva            

föreslagit om forskning inom detta område) om den olika motivation människor kan ha             

för att jobba: job, career, calling/service, kinship, craftsmanship, passion. Exempelvis          

kan en person med en ‘craftsmanship’ orientering tänkas vara mer lämpad för yrken eller              

processer som har högre krav på kvalitet. Ytterligare definitioner ges dock inte av oss              

här, utan vi hänvisar till Amabile och Pratt (2016) eller andra typer av             

personlighetsbeskrivningar.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1 

 

(Anderson et al. 2014) 
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Bilaga 2 

 

 

(Amabile & Pratt 2016) 
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Bilaga 3 

 

(Unsworth 2001)  
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Bilaga 4  

Intervjuguide  

 

Syfte 

Vi är mycket tacksamma för att ni vill ställa upp på intervju med oss. Syftet med                

studien är att studera hur planering, organisering och uppföljning i          

projektstyrningen utformas och balanseras med de innovativa processer som sker i           

utvecklingsprojekt. Att medverka i studien är frivilligt och ni får när som helst             

avbryta intervjun, dessutom är ni helt fria att när som helst neka till att svara på                

frågor. All information som insamlas genom denna intervju eller övrig kontakt med            

er kommer enbart att användas i forskningssyfte, om inte annat uttryckligen           

kommuniceras.  

Vi har många frågor att ställa er, men tveka inte att gå “utanför manus” om ni vill                 

berätta om något, vi är främst intresserade av era erfarenheter och tankar.  

 

 

Vänligen,  

Johan, Carl, Arwand.  

 

Intervjufrågor 

Personfrågor: 

● Vill du vara anonym? 

● Godkänner du att intervjun spelas in, samt att intervjun används i vår studie? 

● Titel/position i företaget? Hur många år har du jobbat på positionen och/eller på             

liknande tjänster?  

● Har du någon utbildning inom projektstyrning/-ledning?  

○ Är den i så fall intern (intern/företagskontrakterad) eller extern 

(högskoleutbildning/kurser/liknande)?  

● Kan du ge en kort beskrivning av ert företag?  
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Inledande frågor 

● Hur definierar du projekt? 

● Hur många/hur stor andel uppskattar du jobbar med eller i projektform i företaget? 

● Varför är projektform bättre än andra metoder i vissa fall?  

 

 

Projektprocessen 

● Kan du beskriva hur era projektprocesser ser ut i utvecklingsprojekt eller generellt?            

Från start till slutligt resultat. 

○ Vilka faser utgår ni ifrån i era projekt/vad sker i vilken ordning?  

● Vad avgör projektens utformning? Egna identifierade behov eller kundens behov? 

● När ni startar ett projekt, vet ni redan då ungefär hur resultatet kommer bli? Eller               

händer det t.ex. att målbilden förändras under processens gång?  

 

 

Projektstyrning Generellt  

● Vad anser du är syftet med projektstyrning? 

● Hur planerar ni era projekt?  

● Hur organiserar ni projekten? 

● Hur jobbar ni med uppföljning under och efter projektprocessen?  

● Hur jobbar ni med att hålla tidsramen i projekten? 

● Hur ofta överskrids budgeten i projekten? Hur hanterar ni detta?  

● Hur delaktiga är den övre ledningen i projektens styrning och beslut som måste tas?  

 

 

Verktyg och Styrtekniker i Projektstyrningen 

● Utgår ni från någon projektstyrningsmodell? 

● Hur jobbar ni med styrmedel/styrverktyg och kontrollsystem? 
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● Vad anser ni motiverar medarbetare på arbetsplatsen? (T.ex. ökad lön,          

karriärmöjligheter, bonusar, arbetsmiljö, företagskultur, m.m.)  

 

 

Effekt på Kreativitet 

● Vad betyder kreativitet/innovation för er?  

● Hur uppmuntrar ni till kreativt tänkande?  

○ Finns det några begränsningar?  

■ Har ni stött på problem där t.ex. kreativitet getts för stort svängrum?  

● Tror du att det finns en motsättning mellan kreativitet och styrning/styrmedel?  

● Hur resonerar ni kring de kreativa processerna i projekten när ni utformar            

kontrollsystemen? Är det något ni funderar omkring, anser ni det vara viktigt för att              

projektet ska bli framgångsrikt? 

● Är kreativitet viktigare i något särskilt stadie/särskild fas av projektet jämfört med            

andra?  

 

 

Erfarenheter 

● Kan du berätta om något projekt som satte prov på din och/eller dina medarbetares              

kreativa förmåga?  

○ Var detta en situation som präglades av osäkerhet vad slutmålet skulle           

kunna bli?  

○ Var det en situation som krävde nya, radikala och/eller innovativa          

lösningar?  

 
 
Övrigt  

● Har ni något att tillägga utöver de frågor vi har ställt? Något vi missat att ta upp 
eller något ni vill kommentera ytterligare?  
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