
	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Julius Mauritzon, 

Adam Gunnarsson & Jacob 

Sjöstedt 

Handledare: Anders Jerreling 

Examinator: Petter Boye 

Termin: VT15 

Ämne: Ekonomistyrning 

Nivå: Kandidat 

What	  Gets	  Measured	  Gets	  Done	  
En	  kvalitativ	  studie	  om	  nätverkens	  arbete	  med	  prestationsmått	  och	  

utvärdering	  i	  projekt 

Kandidatuppsats 



	  

	  

Förord	  
 
Denna kandidatuppsats på 15 hp skrevs vid Linnéuniversitetet under vårterminen 2015 inom 

Controllerfördjupningen på Civilekonomprogrammet.  

 

Vi som har författat denna uppsats skulle vilja rikta ett stort tack till samtliga som under 

uppsatsens gång har stöttat oss men ett särskilt tack till våra intervjupersoner som bidragit 

med värdefull information till uppsatsen.   

 

Helene Lantz – Lantbrukarnas Riksförbund, region sydost 

Lotta Sundström – Industriella Utvecklingscentra, Kalmar län 

Magnus Andersson – Coompanion Kronoberg 

Gisela Mattisson – ALMI  

Stefan Uppman – Videum Science Park 

Tuulikki Åkesson – Torsås Företags Centrum 

 

Författarna vill vidare tacka vår handledare Anders Jerreling samt examinator Petter Boye 

som båda under uppsatsens gång bidragit med god vägledning och värdefulla synpunkter. 

Avslutningsvis skulle författarna vilja tacka samtliga opponentgrupper som under 

seminarierna kommit med konstruktiv kritik och betydelsefulla diskussioner.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Växjö 2015-05-27 
 

 

 

 

  

Julius Mauritzson Adam Gunnarsson Jacob Sjöstedt 



	  

	  

Sammanfattning	  

Kandidatuppsats i företagsekonomi C, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö. 
Ekonomistyrning, 2FE20E, VT15. 
Författare: Julius Mauritzson, Adam Gunnarsson och Jacob Sjöstedt. 
Handledare: Anders Jerreling 
Examinator: Petter Boye 
Titel: What Get Measured Gets Done – En kvalitativ studie om nätverkens arbete med 
prestationsmått och utvärdering i projekt. 
Bakgrund:  Mot bakgrunden av den allt högre graden av globalisering har nätverk fått en allt 

större betydelse för företag och organisationer. Globaliseringen har lett till en 
ökad konkurrens vilket har gjort att företag och organisationer idag upplever en 
större osäkerhet. Nätverk har därför blivit ett effektivt sätt att hantera denna 
osäkerhet på. Projektform har blivit den vanligaste arbetsformen i nätverk som 
med flera olika aktörer kräver en tydlig styrning, kommunikation och samarbete 
för att lyckas.  

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att genom intervjuer med nätverksorganisationer 
förklara och beskriva hur de arbetar med utvärdering och prestationsmätning i 
projekt med deltagande medlemsorganisationer. Uppsatsen syftar vidare till att 
undersöka om de deltagande medlemmarnas varierande visioner, strategier och 
mål med projekten påverkar arbetet med utvärdering och prestationsmätning.  

Metod: För att nå studiens syfte har vi använt oss av en abduktiv metod. Där en 
flerfallsstudie har lagt grunden för det empiriska materialet då vi har intervjuat 
fem olika nätverksorganisationer. Intervjuerna har utgått från en 
semistrukturerad intervjuform. Det empiriska materialet har sedan analyserats 
med hjälp av de teorier vi valt ut.  

Slutsats:  I vår studie har vi kommit fram till att projekten i nätverksorganisationerna till 
stor del formas av finansiären där projekten ofta är av kunskapskaraktär. 
Projektens utformning påverkar i sin tur hur nätverksorganisationerna arbetar 
med utvärdering och prestationsmätning. Prestationsmätning används men inte i 
syfte att identifiera vad projektens aktiviteter faktiskt genererar. Utvärderingarna 
baseras framförallt på intervjuer och enkäter från projektens deltagande 
medlemsföretag. Detta har vi ansett skapa en hög grad av subjektivitet då olika 
deltagande medlemmar innehar olika mål och syften med projekten vilket kan 
leda till en osammanhängande bild av projektens faktiskta värde och betydelse. 
Avsaknaden av kvantifierbara mått gör det vidare svårt att konkret utvärdera 
projektens värde och betydelse. 

Nyckelord: Nätverksorganisationer, projekt, prestationsmätning, styrning, utvärdering. 



	  

	  

Abstract	  
Bachelor Thesis Business Adminstration III, School of Economics at Linnaeus University of 
Växjö. Management Accounting, 2FE20E, Spring 2015. 
Authors: Julius Mauritzson, Adam Gunnarsson and Jacob Sjöstedt 
Advisor: Anders Jerreling 
Examinator: Petter Boye 
Title: What Get Measured Gets Done – A qualitative study about networks work with 
performance measurement and evaluation in project.  
Background: Because of the globalization, business and corporations are working in a 

tougher business environment. The globalization has led to a high competition 
between businesses, which have led to a question of surviving for the 
corporations. Network organizations has become an efficient way to handle the 
uncertainty for organizations. These network organizations often work in project 
with other member companies, this requires a good control of the project 
through communication and cooperation.  

Purpose:  The purpose of this study is, from interviews with network organizations explain 
how these are working with evaluation and performance measurement in 
projects with participating member organizations. The purpose of the study will 
also examine if the companies visions and goals affects the projects workflow in 
performance measurement and evaluation.	   

Method: We have used an abductive method to achieve the purpose of this study.  The 
empirical material has been collected through multiple case studies with semi-
structed interviews. We have conducted five interviews with different network 
organizations. 

Conclusion:  In our study we came to the conclusion that the projects in the network 
organizations often are formed by the financier, and they largely work in 
knowledge projects. The configuration of the project effects the performance 
measurement and evaluation inside the network organization. We have seen that 
they use performance measurement but not in the purpose to identify what the 
project activity’s actually produced. The evaluations are often based on 
interviews and polls from the participating companies. We have felt that this 
create subjectivity though, different participations has different goals and 
purpose why they has taken a membership in the project. This could lead to a 
disjointed picture of the projects value. The absence of quantifiable 
measurements makes it difficult to create an objective evaluation of the project. 

Key words: Network organization, project, performance measurement, control, evaluation. 
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1	  Inledning	  
I det inledande kapitelet kommer vi att presentera begreppen nätverk och 

prestationsmätningssystem. De kommer sedan att föras samman till en problemdiskussion om 

hur prestationsmätning och utvärdering används i nätverk. Problemdiskussionen mynnar 

sedan ut i vår forskningsfråga som följs utav syftet med rapporten.  

1.1	  Nätverk	  
Gustavsen och Hofmaier (1997) påpekar i början på sin bok att nätverk kan ha flera olika 

innebörder beroende på i vilket sammanhang det diskuteras. I grund och botten är nätverk en 

struktur som gör att ett antal faktorer står i relation till varandra. Nätverksorganisationens 

grund i jämförelse med en formell organisation blir således mer diffus. Genom att samarbeta 

med andra företag skapas dock en sammanlänkning mellan organisationer. Nätverk kan 

uppstå i flera olika sammanhang men utgångspunkten för denna rapport är nätverk för 

organisationer. Kortfattat kan det benämnas som en konsultation där flera företag arbetar 

tillsammans för ett gemensamt syfte vilket skulle kunna ta uttryck genom exempelvis 

gemensam produktutveckling eller kunskapsutbyte.  

 

“I oroliga tider ökar nätverkandets betydelse”, det är en utav överskrifterna i tidningen 

affärsnätverkaren (Nr 8, 2015). I alla dess former får nätverk en allt större betydelse för 

företag och organisationer. Förutsättningarna som organisationer verkar efter är inte statiska 

utan är hela tiden i rörelse. Listan skulle kunna göras lång och några exempel som är högst 

relevanta är lågkonjunkturer, varsel och politisk instabilitet. Relationen i en 

nätverksorganisation kan ses som ett effektivt sätt att hantera den osäkerhet som en enskild 

organisation står inför (Alvesson & Sveningsson, 2012).  

 

Relationen som skapas mellan aktörerna i en nätverksorganisation är en viktig faktor som 

kommer ha stor inverkan över nätverkets framgång eller misslyckande menar Alvesson och 

Sveningsson (2012). Med det menar dem vilka intressen de olika organisationerna har, 

möjligheten till att påverka samt vilka förväntningar de olika aktörerna har i en 

nätverksorganisation inför olika projekt. Med de utgångspunkterna blir det tydligt att projekt i 

nätverk kräver en tydlig styrning, kommunikation och samarbete (Alvesson & Sveningsson, 

2012). 
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1.2	  Prestationsmätning	  	  
Simons (2013) från Harvard Business School anser att prestationsmätningssystem kan 

jämföras med en bil. I en bil finns styre, gas och broms som används för att köra bilen, 

samtidigt finns en instrumentbräda som visar kritisk information. Information visar till 

exempel hastighet och ger signaler för potentiella problem som bilens system kan utsättas för. 

Det här är nödvändigt för att bilen ska kunna fungera och prestera. Syftet med 

prestationsmätning är att förmedla information till organisationer för att de ska kunna prestera 

på topp. På samma sätt som med bilen är det viktigt att nätverket får rätt information för att 

kunna upprätthålla eller byta riktning för organisationens aktiviteter. Simons (2013) menar då 

att prestationsmätning är viktigt för att organisationer ska kunna skapa en tydlig styrning för 

att implementera den uppsatta strategin. 

 

Anthony m.fl. (2014, s.385) säger att det finns ett känt citat som lyder ”what gets measured 

gets done” och menar på att prestationsmätningar är det mest centrala i kontrollprocessen hos 

företag, där prestationsmätningen ska vara mätbar och handlingsbart. Prestationsmätningarna 

varierar med företagets mål och strategi och informationen som mäts är antingen finansiella 

eller icke-finansiella mått. Icke-finansiella mått är ofta nyckelprestationsmått som finns för att 

lyckas implementera strategin. Enligt Meyer (2002) finns de finansiella måtten för att 

kartlägga prestationen från de icke-finansiella måtten. Anthony m.fl. (2014) förespråkar sedan 

en formell rapportering, vilket är ett bra sätt att skapa press mot alla parter att agera korrekt på 

eget initiativ i projekten. Prestationsmåtten i en formell rapport visar mer detaljerad 

information som företagen i projekten lättare kan förstå. Enligt Sandberg och Faugert (2012) 

bör sedan materialet eller prestationsmåtten som samlats in sättas mot aktiviteten som 

värderas mot ett eller flera kriterier. En aktivitet kan vara en händelse i ett projekt eller något 

som är i fokus för utvärderingen där kriterier kan vara olika mål eller syften. Författarna 

menar vidare på att utvärderingens syfte är ”en systematisk undersökning av en aktivitets 

värde och betydelse” (Sandberg & Faugert 2012, s.11).   

1.3	  Problemdiskussion	  	  
I en värld där osäkerhet och förändring ständigt står för dörren har det skapats en 

samarbetsform som blir allt vanligare, nämligen nätverk (Agndal & Axelsson, 2002). Nätverk 

är ett effektivt sätt för företag att parera sig mot de risker och osäkra förutsättningar som en 

enskild organisation står inför (Alvesson & Sveningsson, 2012). Enligt Nilsson och Olve 

(2013) finns det flera trender som påvisar behovet av ökat samarbete mellan företagen, det är 

något som nätverk försöker uppnå. Enligt Alvesson och Sveningsson (2012) finns det flera 
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anledningar till varför det är fördelaktigt att arbeta i nätverk. Den gemensamma nämnaren är 

att organisationerna vill minska osäkerheten, det skulle bli alldeles för kostsamt för en ensam 

organisation att inneha alla de resurser som behövs. Det finns ofta en osäkerhet kring 

frekvensen, alltså hur mycket företaget kommer att behöva producera eller att somliga affärer 

kräver specifika investeringar för att kunna tillgodose kundens behov (Alvesson & 

Sveningsson, 2012). 

 

I nätverksorganisationer där företag och organisationer med olika kompetenser går samman 

för bland annat kunskapsutbyten eller produktutveckling är projekt en vanlig samarbetsform 

(Agndal & Axelsson, 2002). Samordningen i en nätverksorganisation blir mer komplicerad då 

olika medlemsföretag och organisationer inte nödvändigtvis har samma mål som 

nätverksorganisationen och att målen då över tid förändras (Sjöstrand, 2004). Det blir ett 

problem för navet, som det i nätverkssammanhang ofta kallas, som är en benämning av de 

som håller ihop nätverket, exempelvis en verksamhetsledare, VD eller projektledare 

(Sjöstrand, 2004). Med de utgångspunkterna blir det tydligt att projekt i nätverk kräver en 

tydlig styrning, god kommunikation och bra samarbete (Alvesson & Sveningsson, 2012). 

Simons (2013) menar att prestationsmätningen är viktig för att nätverken ska kunna skapa en 

tydlig styrning för att implementera den uppsatta strategin. Grunden för att skapa en tydlig 

styrning och genomföra en strategi sker enligt Anthony m.fl. (2014) genom icke-finansiella 

mått, därefter används enligt Meyer (2002) de finansiella måtten för att kartlägga 

prestationen. Måtten skapar då tillsammans styrning för att möjliggöra att strategin 

implementeras i projekten. Anthony m.fl. (2014) anser att en formell rapportering är ett bra 

sätt att skapa press mot alla parter att agera korrekt på eget initiativ i projektet. Då 

prestationsmåtten i en formell rapport visar mer detaljerad information som företagen i 

projekten lättare kan förstå, något som i sin tur skapar en tydlig styrning och kommunikation 

för hur projekten ska drivas. 

 

För att identifiera huruvida nätverket har lyckats nå målen och syftet i projektet bör nätverken 

även utvärdera detta. Utvärderingen bör göras för att kunna identifiera projektets värde och 

betydelse, som i sig skulle kunna ta sig uttryck genom en gemensam produktutveckling eller 

gemensamt kunskapsutbyte (Gustavsen & Hofmaier, 1997). 
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1.4	  Problemformulering	  och	  forskningsfråga	  	  
Vi kan se hur organisationer upplever en allt större osäkerhet och för att minska osäkerheten 

krävs det mycket resurser vilket ett enskilt företag inte alltid har. Nätverksorganisationer kan 

därför vara ett effektivt sätt att motverka osäkerheten. Arbetsformen i nätverksorganisationer 

uttrycker sig ofta i projektform där företag och organisationer tillsammans driver projekt för 

att bland annat uppnå gemensam produktutveckling eller kunskapsutbyte. Projekten som drivs 

i nätverksorganisationer är uppställda efter ett speciellt syfte och mål där det behövs en tydlig 

styrning, kommunikation och samarbete för att nå vad projektet syftar till att uppnå. I 

problemdiskussionen ovan diskuteras hur det här uppnås genom prestationsmätning och olika 

utvärderingar, vilket leder oss till följande forskningsfråga: 

 

Hur arbetar nätverksorganisationer med utvärdering och prestationsmätning i projekt 

tillsammans med dess medlemsorganisationer?  

1.5	  Syfte	  
Syfte med denna rapport är att beskriva och förklara hur nätverksorganisationer arbetar med 

utvärdering och prestationsmätning i projekt. Då projekten inkluderar nätverksorganisationens 

medlemmar syftar rapporten vidare på att undersöka hur medlemmarnas varierande visioner, 

strategier och mål med projekten påverkar utvärderingen och prestationsmätningen för 

nätverkens nav.  
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2	  Metod	  
I det här kapitlet kommer vi att förklara vilken forskningsmetod som har tillämpats. Vidare 

kommer vi att presentera de vetenskapliga antaganden och synsätt som vi har valt att 

tillämpa. Vidare kommer vi att presentera hur vi har valt att inhämta vårt empiriska material 

och hur vi etiskt har förhållit oss till den informationen. Sist presenteras vilka kvalitetsmått 

som vi har utgått ifrån och hur vi har förhållit oss till dem.  

2.1	  Förförståelse	  
Förförståelsen kan förklaras som forskarens sätt att se verkligheten på, genom dennes 

perspektivmässiga glasögon. Således för forskaren med sig egna uppfattningar och perspektiv 

in i forskningens begynnelse vilket kommer att ha en inverkan på forskningsrapporten (Tjora, 

2012). Vi anser där med att det är viktigt att vi tillkännager vår förförståelse för läsaren då den 

kommer att ha en påverkan på vår forskningsprocess. Intresset för nätverksorganisationer 

uppstod under ett samtal med Petter Boye, lektor på Linnéuniversitet. Vi diskuterade hur 

konkurrensen i världen blir allt hårdare och att det råder ett tufft företagsklimat. Boye belyste 

oss då om nätverksorganisationer, vilket var något som vi aldrig hade hört talas om innan. 

Han berättade att det hade blivit vanligare att mindre företag gick ihop och producerade något 

tillsammans, dock som enskilda bolag. Vi fann då fenomenet väldigt intressant och upptäckte 

att det inte fanns många studier gjorda inom området. Vår frågeställning växte då fram och vi 

ville undersöka hur nätverksorganisationer arbetade med utvärdering och prestationsmätning. 

Vi som har skrivit uppsatsen har under tre år läst på civilekonomprogrammet vid 

Linnéuniversitetet. Under vår studietid har vi läst både grundläggande och fördjupande kurser 

inom ekonomi och ekonomistyrning. Vi hade därför en tydlig bild hur prestationsmätning och 

uppföljning borde se ut i företag, men vi var något osäkra på om det var applicerbart på 

nätverksorganisationer då de består utav olika företag och organisationer med olika mål. Vi 

vill också passa på att belysa för läsaren att under våra tre år på Linnéuniversitet har vi blivit 

präglade utav ett ekonomiskt tänk, vilket också har format våra perspektivmässiga glasögon 

på hur vi ser verkligheten. 

2.2	  Vetenskapligt	  synsätt	  
I det här stycket beskriver vi hur vi ser på nätverk, prestationsmätning, utvärdering och hur 

kunskapen skapas kring dessa begrepp. Sedan beskriver vi hur vi har format vår 

forskningsstrategi för att sedan beskriva vilket vetenskapligt angreppssätt och vilket urval vi 

har valt för att studera begreppen.  
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2.2.1	  Ontologi	  
Det ontologiska ställningstagandet beskriver huruvida de sociala entiteternas art eller natur 

verkligen existerar (Bryman & Bell, 2013). Jacobsen (2010) håller med, men beskriver det 

med andra ord, där han säger att ontologi beskriver hur världen faktiskt ser ut. Då Bryman och 

Bell, (2013) menar att världen antingen kan uppfattas som en objektiv enhet som för den 

sociala aktören besitter en verklighet, eller om de sociala entiteterna betraktas som 

konstruktioner som bygger på aktörernas uppfattning och handlingar. Detta kallas objektivism 

respektive konstruktionism. Objektivism betyder att det finns utanför vårt intellekt och det är 

något som vi inte kan påverka. Det betyder att det skapas beteendemönster som blir normer 

som sedan distanseras till att bli något objektivt, det skapas en uppfattning av att det är såhär 

det är. Denna kraft blir då så stor att det inte är något som vi kan påverka, utan det blir en 

naturlig del av vardagen (Bryman & Bell, 2013). Konstruktionism beskriver hur sociala 

entiteter inte har objektiva beteendemönster eller normer utan det är något som ständigt 

skapas, förnyas, granskas, upptäcks och revideras om och om igen (Bryman & Bell, 2013).  

Vi har valt att studera hur nätverk arbetar med prestationsmätning och utvärdering 

tillsammans med sina medlemsorganisationer. Vi anser att nätverk och projekt är något som 

är uppbyggt genom konstruktionismen då det ständigt kan variera i olika former. Vi anser 

samtidigt att prestationsmått och utvärdering är något objektivt som finns och som påverkar 

både nätverken och projekten. 

2.2.2	  Epistemologi	  
Det epistemologiska ställningstagandet beskriver vad som är eller vad som kan betraktas som 

godtagbar kunskap inom ett ämnesområde. Här finns två perspektiv, det naturvetenskapliga- 

och tolkningsperspektivet (Bryman & Bell, 2013). Det naturvetenskapliga perspektivet skapar 

godtagbar kunskap genom att den sociala verkligheten studeras med samma principer och 

metoder. Tolkningsperspektivet skapar godtagbar kunskap när hänsyn tas till förståelsen och 

tolkningen mellan människors beteende och studieobjektet.  Med andra ord tas det hänsyn till 

den subjektiva innebörden av en social handling mot studieobjektet (Bryman & Bell, 2013).  

 

Vi har försöka att skapa kunskap genom att tolka de anställda som arbetar med nätverken och 

främst de som arbetar med att driva projekt i nätverken. Dessa har vi studera och tolkat för att 

skapa kunskap kring hur nätverken arbetar med prestationsmätning och utvärdering.  

2.2.3	  Forskningsstrategi	  
Enligt Bryman och Bell (2013) finns det två dominerande forskningsstrategier nämligen 

kvantitativ och kvalitativ. De olika strategierna tar utgångspunkt ur de olika ontologiska och 
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epistemologiska ställningstagandena. Den kvantitativa forskningsstrategin har objektivism 

som ontologisk ståndpunkt och ett epistemologiskt ställningstagande genom 

naturvetenskapens perspektiv där kunskap skapas genom positivism (Bryman & Bell, 2013). 

Den kvalitativa forskningsstrategin har konstruktionism som ontologisk ståndpunkt och ett 

epistemologiskt ställningstagande genom tolkningsperspektivet (Bryman & Bell, 2013). Vi 

har att utgått från en kvalitativ forskningsstrategi där vi valt att tolka och försöka förstå hur 

nätverk arbetar med utvärdering och prestationsmätning i projekt tillsammans med sina 

medlemsorganisationer. 

2.2.4	  Vetenskapligt	  angreppssätt	  
Det finns tre ansatser som förklarar förhållandet mellan teori och empiri, deduktiv metod, 

induktiv metod och abduktiv metod. I den deduktiva metoden härleder forskaren en eller flera 

hypoteser som ska granskas genom empirin, därefter kommer hypotesen förkastas eller 

bekräftas. Den induktiva ansatsen innebär att forskaren drar generaliserbara slutsatser på 

grundval av observationer (Bryman & Bell, 2013). Abduktivt tillvägagångssätt baseras på en 

växelverkning mellan teori och empiriska undersökningar. Det kan kallas teoretisk matchning 

eller en systematisk kombination av teoretiska och empiriska undersökningar som görs 

samtidigt. Det skapas då en loop som i sin tur genererar ny kunskap (Spens, 2005). 

 

 
Bild 1. (Spens, 2005) 

 

Beng Kok Ong (2012) anser att abduktion grundar sig i skapandet av teorier från vardagslivet. 

I vår rapport har vi utifrån forskning fokuserat på, meningen, tolkningen, motiven samt 

intentionerna som används av individer i sitt vardagliga liv, något som vi även nämnde i vårt 

epistemologiska ställningstagande. Vi har valt att använda oss av abuktiv metod då vi anser 
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att kunskap skapas bäst genom att värva nätverkandets vardagsliv med teorier. Eller utgå från 

teorier för att se huruvida det överensstämmer med verkligheten. Då vi har sparar intervjuerna 

har vi haft möjlighet att testa empirin på nytt om vi skulle ha upptäckt nya passande teorier. 

Vi har samtidigt gjort flera olika intervjuer för att få ett brett empiriskt material vilket gör att 

vi har haft möjlighet att upptäcka nya saker från olika nätverk. Denna process som har gått 

fram och tillbaka har gett oss kunskap om hur nätverksorganisationer arbetar med utvärdering 

och prestationsmätning i projekt. 

2.3	  Materialinsamling	  
Det här stycket handlar om hur vi har samlat in material till vår studie där vi gjort en 

flerfallstudie med vissa specifika urval. Under våra intervjuer har vi haft en semi-

strukturerade intervjuer och till sist har vi ett avsnitt om källkritik.  

2.3.1.	  Forskningsdesign	  
Bryman och Bell (2013) beskriver fallstudier som en undersökningsprocess där det ingående 

stadiet är ett enda fall med en hög grad av detaljer. En fallstudiedesign passar väl när det är 

fall som har en specifik natur och komplexitet. Merriam (2011) beskriver också fallstudier 

som ett sätt att studera komplexa situationer precis som Bryman och Bell. Merriam fortsätter 

och menar att designen passar väl när fallet består utav flera olika variabler och förståelsen 

ligger i företeelsen i sig.  Fallstudiedesign är dock inte begränsat till att endast studera ett enda 

fall. Multipla fallstudier, även benämnt som flerfallsstudier, passar mycket väl då forskaren 

vill studera flera olika fall samtidigt. På så sätt är det möjligt för forskaren att jämföra olika 

resultat mot varandra samtidigt som det underlättar för den teoretiska reflektionen över 

resultaten. Flera fall kan ställas mot varandra för att på så sätt identifiera vad som är 

gemensamt för fallen och var de som skiljer sig åt (Bryman & Bell, 2013).  

 

Då syftet med denna rapport är att studera flertalet nätverksorganisationer där det förekommer 

projekt anser vi att en flerfallsstudie passar väl. Det är projekten i sig som kommer vara de 

specifika fallen inom ett nätverk. Då fallet är projekt har vi studera flera projekt vilket 

definierar just flerfallsstudiedesignen. Det har gett oss möjligheten att ställa olika nätverk och 

olika fall mot varandra för att på så sätt identifiera likheter och olikheter mellan fallen. Vidare 

har flerfallsstudien underlätta analysen då vi kunnat ställa olika aktörer mot varandra i en 

liknande situation vilket har underlätta den teoretiska reflektionen. En kritik som finns mot 

flerfallstudien är att den tar bort fokus från den specifika kontexten och att forskaren i så fall 

bör formulera ett uttalat fokus, vilket vi tydligt har gjort i vårt syfte (Bryman & Bell, 2013).  
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2.3.2	  Urval	  
Bryman och Bell (2013, s.190) beskriver begreppet urval inom forskningsmetodiken som “ 

den del av populationen som väljs ut för ett stadium”. De nämner även att det finns flera olika 

urval, bekvämlighetsurval, snöbollsurval och sannolikhetsurval för att nämna några. Vi har 

dock använt oss utav “målstyrt urval” som är en form utav ett icke-sannolikhetsurval. Syftet 

med målstyrt urval är att forskaren väljer ut fall eller deltagare på ett strategiskt vis, så att 

respondenterna blir relevanta för den definierande forskningsfrågan (Bryman & Bell, 2013). 

 

Jacobsen (2010) menar att det går att basera sitt urval på personer som vi vet kan bidra med 

nyttig information till forskningsfrågan, han kallar det ett informationsurval. Urvalet är något 

vi har använt oss utav, då vi kommer att byggt upp en tydlig profil och endast har intervjuat 

personer som vi vet har haft den kunskap och information som vi behövt. Anledningen till att 

vi valt ett målstyrt urval framför andra urval som Bryman och Bell (2013) nämner är på grund 

utav vår forskningsfråga. Då vi studerat ett flertal olika fall bestående av flera olika projekt 

har vi varit tvungna att styra vårt urval till populationen i fallen, där vi sedan strategiskt valt 

att välja ut deltagare utefter våra urvalskriterier.  

Urvalskriterium: 

• Är en nätverksorganisation 

• Nätverksorganisationen har bedrivit projekt tillsammans med medlemsföretag  

• Slutfört ett projekt 

• Utfört någon form utav utvärdering på det slutförda projektet 

 

Utifrån kriterierna valde vi att intervjua fem stycken nätverksorganisationer, LRF, IUC, 

Torsås Företagscentrum, Coompanion Kronoberg och Videum Science Park, varav alla fem 

blev en del utav det empiriska materialet. Nätverksorganisationerna presenteras utförligare i 

empiriavsnittet.  

2.3.3	  Datainsamling	  
Enligt Kavle och Brinkmann (2014) är en intervju ett samtal om ett tema mellan två individer 

som har ett gemensamt intresse. I vår flerfallsstudie har vi genom vårt urval intervjuat flera 

olika personer för att skapa ett empiriskt material till vår forskningsrapport. Enligt Patel och 

Davidson (2011) kan forskaren förutom intervjuer även använda enkäter eller observationer. 

Författarna menar att enkäter använder undersökaren sig av för att samla in information 

genom ett frågeformulär som individen svarar på. Observationer menar samma författare är 

bra att använda sig av när informationen som ska samlas in berör beteenden och skeenden i 
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naturliga situationer. Vi valde dock att använda oss av intervjuer då vi ville ha möjligheten att 

kunna utveckla information som kom upp under datainsamling.  

 

Det finns flera olika intervjutekniker alla med för och nackdelar. De tre generella 

intervjutekniker som används är; strukturerad, semi-strukturerad och ostrukturerade 

intervjuer. Strukturerad intervjuteknik har en mycket tydlig uppsättning av frågeställningar 

där syftet är att skapa en hög reliabilitet och validitet i datamaterialet som samlas in. Frågorna 

som ställs är då hårt styrda utifrån intervjutekniken (Bryman & Bell, 2013). Semi-strukturerad 

intervjuteknik har intervjufrågor inom ett specifikt intervjutema som ska undersökas, det här 

kallas intervjuguide. Intervjupersonen har här större frihet att svara på frågorna då de inte 

behöver svara i någon viss ordning och intervjuaren kan komma att ställa frågor som inte varit 

planerade sedan tidigare, utan som uppkommit beroende på situationen. Frågorna ska dock i 

stort sätt ställas i den ordning som är tänkt från början (Bryman & Bell, 2013). Ostrukturerad 

intervjuteknik bygger på att personen som intervjuar använder sig av löst sammansatta 

minnesanteckningar under intervjun. Det kan hända att det endast ställs en fråga och sedan får 

respondenten associera fritt kring frågan. Där den som intervjuar endast reagerar på det som 

den anser är av värde och sedan ställer följdfrågor på det (Bryman & Bell, 2013).  

 

Vi har använt oss av en semi-strukturerad intervjuguide eller som Kvale och Brinkmann 

(2014) säger, en halvstrukturerad intervju. De anser att målet med den halvstrukturerade 

intervjun är att tolka innebörden av det fenomen som individen beskriver. Vi har under våra 

intervjuer med representanter från nätverken berört följande teman: nätverk, projekt, 

utvärdering och prestationsmätning. Diskussionen fördes av oss med hjälp av våra 

färdigställda frågor för att säkerhetsställa att respondenten diskuterade inom temats ramar. 

Om respondenterna började berätta om fenomen som låg utanför ämnet ställde vi följdfrågor 

för att förstå kopplingen mellan hur temat vi är intresserade av hörde ihop med vad de 

diskuterade. Om de dock gick utanför ämnet fullständigt avbröts diskussionen och nästa fråga 

ställdes för att kunna återgå till ämnet vi undersökte. Samtliga intervjuer har transkriberats för 

att vi sedan skulle kunna presentera resultaten som empiriskt material i vår rapport. Vidare 

har resultaten analyserats med befintliga teorier för att kunna besvara vår forskningsfråga.   

2.3.4	  Primär	  och	  Sekundärdata	  
Enligt Jacobssen (2010) är primärdata den information som kommer direkt ifrån 

ursprungskällan och som har samlats in direkt utav forskarna. Trots att det är både 
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tidskrävande och dyrt att samla in primärdata finns det en stor fördel, informationen blir 

skräddarsydd till forskningssyftet. Bryman och Bell (2013) menar att sekundärdata är 

information som har samlats in utav andra forskare som hade ett annat forskningssyfte. Därför 

måste andra forskare som väljer att använda denna information vara restriktiva och 

säkerhetsställa att sekundärdatan är utav hög kvalité. Vi har i första hand baserat vår studie på 

primärdata från våra intervjuer, men även kompletterat med sekundärdata. Sekundärdatan 

består huvudsakligen av information från de olika nätverksorganisationernas hemsidor men 

även av data från deras projektrapporter. 

2.4	  Etiska	  diskussioner	  	  
Innan vi gjorde vår flerfallsstudie fanns det en del etiska ställningstagande vi behövde ta 

hänsyn till gällande genomförandet av våra intervjuer. För att en flerfallsstudie ska vara 

professionell och trovärdig är det viktigt att det tas hänsyn till etiska frågeställningar. Det 

finns en risk att intervjupersonerna och de nätverk som varit föremål för vår flerfallsstudie 

kan skadas om information från forskningsstudien når andra personer, därför är det viktigt att 

några etiska principer beaktas för att kunna skydda de berörda parterna. Bryman och Bell 

(2013) tar upp fem olika krav som bör uppmärksammas innan det empiriska materialet samlas 

in för att hålla en viss etisk nivå på sin flerfallsstudie. Principerna är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska 

förespeglingar. 

 

Informationskravet handlar enligt Bryman och Bell (2013)  om att klargöra för 

intervjupersonerna vad som är syftet med flerfallstudien och vilka moment undersökningen 

består av. Innan varje intervju berättade vi för respondenterna om vårt syfte för att säkerställa 

att de var införstådda med vad det innebar. Det här gjordes för att respondenterna skulle få 

möjligheten att avstå från intervjun om de inte kände sig tillfreds med undersökningens syfte. 

Samtidigt såg vi även till att samtyckeskravet var uppfyllt, vilket enligt Bryman och Bell 

(2013) innebär att deltagarna i intervjun förstår att de deltar frivilligt och att de har 

möjligheten att avbryta om de önskar. Det var därför viktigt att vi tydligt berättade för 

respondenterna att de deltog frivilligt, både i vår första kontakt med dem men även när vi 

träffades vid intervjutillfället. 

 

Det tredje kravet som Bryman och Bell (2013) beskriver är konfidentialitets- och 

anonymitetskravet, och det här berör de uppgifter vi får ta del av i och med intervjun. Det är 
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viktigt att till exempel personuppgifter skyddas och därför har vi förvarat den information vi 

tillhandahöll genom våra intervjuer på ett säkert sätt så att obehöriga inte kan komma åt den.  

 

Nyttjandekravet handlar enligt Bryman och Bell (2013) om att det är viktigt att informationen 

från undersökningen inte används till något annat än forskningens ändamål. Det gör att det är 

viktigt att inte andra får åtkomst till informationen men även att vi i forskningsgruppen inte 

använder informationen till ett annat syfte än vad som är tänkt. Det sista kravet inberikar 

enligt Bryman och Bell (2013) hur forskaren väljer att framställa informationen som 

genereras från flerfallsstudien. Författarna menar att det är viktigt att inte ge vilseledande eller 

falsk information utifrån undersökningen som utförts. 

2.5	  Kvalitativa	  kvalitetsmått	  
Inom kvalitativ forskningsmetod används kvalitetsmåtten; tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt konfirmera för att säkerställa dess trovärdighet (Bryman & Bell, 2013). 

Kvalitetsmåtten kommer vi att diskutera nedan samt hur vi konkret kommer att gå tillväga för 

att säkerställa att de uppfylls för att skapa en trovärdig forskning.  

 

Tillförlitligheten fokuserar på att säkerställa att resultatet har framkommit genom att 

forskningen har utförts i enlighet med de regler som ska följas. Det ska även enligt Bryman 

och Bell (2013) ske en rapportering till de individer som studerats för att bekräfta att 

forskaren uppfattat verkligheten rätt.  Kvalitetsmåttet tillförlitlighet ska uppvisa hur resultatet 

accepteras av utomstående. Genom att kontakta intervjupersonerna och låta de bekräfta att vi 

speglat verkligheten rättvist, kan tillförlitligheten säkerställas.  

Överförbarheten syftar Bryman och Bell (2013) på att det framtagna resultatet ska kunna 

överföras för att användas i andra kontexter. I det här fallet kan det göras genom att applicera 

den genomförda studiens resultat på mindre och även större nätverksorganisationers projekt 

för att bland annat göra jämförelser och kopplingar av olika slag. 

 

Pålitligheten växer fram genom att samtliga faser i forskningsprocessen redogörs och är helt 

och hållet tillgängliga för omgivningen. Det kräver att vi genomför noggrann dokumentering 

av de använda processerna. Fältstudien, frågeställningen samt hur analysen av empirin går till 

ska därmed tydligt framgå (Bryman & Bell, 2013). 
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Konfirmera är enligt Bryman och Bell (2013) en följd av att styrka att individen som utfört 

forskningen inte vägt in egna värderingar eller synpunkter vid genomförande av 

undersökningarna eller vid tagna slutsatser. För att säkerställa trovärdigheten inom denna 

faktor kommer intervjuerna och fältstudien delges till individerna som varit föremål för 

studien. De kommer därmed kunna påpeka felciteringar och övrig icke korrekt information. 
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3	  Teori	  
I vår teoretiska referensram kommer vi att presentera de teorier och modeller som är av 

intresse för att kunna uppnå forskningens syfte. Områden som kommer att förklaras är 

anpassat utifrån vårt empiriska material och utgår från temana nätverk, projekt, utvärdering 

och prestationsmätning.  

3.1	  	  Nätverk	  	  
Nätverk är något som har blivit en allt vanligare samarbetsform och det är inte bara för 

företag. Begreppet kan användas i många olika kontexter som exempelvis för att beskriva ett 

företags affärssystem, projekt för regional utveckling och för idrottsföreningar. Nätverk är 

således inte endast en term som används för att koppla samman organisationer utan har ett 

allmänt intresse då begreppet används för många olika sammanhang. (Agndal & Axelsson, 

2002)  

 

Att nätverk kan vara en benämning för i princip alla typer av sammanslutningar håller 

Alvesson och Sveningsson (2012) med om och tillägger att det kan vara allt från globala 

terroristgrupper till lokala köpmannaföreningar. Genom att använda termen nätverk försöker 

författaren beskriva en gruppering av aktörer som är sammanlänkade på ett påtagligt sätt utan 

att det behöver vara en formell organisation (Alvesson & Svenningsson, 2012). I 

samhällsforskningen har nätverk från början använts som en metafor för en form av 

förbindelser mellan människor i lokalsamhället. Begreppet öppnar upp för nya förbindelser 

och kommunikationslinjer både tvärs över sociala och geografiska gränser.  Detta till skillnad 

från begreppet grupp som lätt kan leda tankarna till något mer avgränsat och stängt (Lindkvist 

m.fl. 2014). 

3.1.1	  Nätverksorganisationer	  	  
I föregående avsnitt diskuterades begreppet nätverk mer generellt, i det här avsnittet kommer 

vi att ta begreppet nätverk steget längre och mer specifikt framhäva nätverk i ett 

organisatoriskt sammanhang, nätverksorganisationer. Edgren och Skärvad (2010) menar att 

nätverksorganisationer har blivit ett allt vanligare och viktigare inslag i den moderna 

företagsorganisationen. Nätverksorganisationen består av självständiga företag och 

organisationer. En vanlig uppfattning av vad en organisation innebär är att den tillkommer 

och utvecklas som ett verktyg för att nå uppställda mål (Abrahamsson & Andersson, 2005; 

Alvesson & Sveningsson, 2012). En organisation ska vidare, menar Alvesson & Sveningsson 
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(2012), fokusera på att maximera sin egen nytta, konsekvensen blir att det att ett stort fokus 

hamnar på en organisations kostnader och att skapa effektivitet.  

 

Sjöstrand (2004) pekar på flera olika anledningar till varför nätverk har blivit en allt vanligare 

samarbetsform. Författaren syftar på den ekonomiska verkligheten som företag och 

organisationer idag möter med bakgrund till den allt högre graden av globalisering. Det 

medför dock följder i form av att utrustning och produktionssätt snabbare blir förlegade. Det 

på grund av den ständiga tekniska förändringen vilket ökar pressen att ständigt hålla sig 

uppdaterad om nya produktionslösningar och kundkrav för att nämna några (Sjöstrand, 2004). 

Det här har lett till en ökad trend av externalisering för att på så sätt dela på risker och 

osäkerhet samtidigt som organisationer kan dela på kostnader som har med produktion och 

utveckling att göra. Organisationer som arbetar på det här sättet är inte enbart förbehållet till 

privata och affärsdrivande företag utan tendensen finns även för offentlig förvaltning. 

(Sjöstrand, 2004) 

 

Begreppet nätverksorganisation kan ses som ett organiserat samarbete mellan självständiga 

företag och organisationer där de syftar till att genom samverkan skapa varor eller tjänster. 

Vad som karaktäriserar nätverksorganisation är att det ska vara ett både stabilt men även 

långsiktigt samarbete för att uppnå som författarna menar affärsmässiga mål. Det här kan 

innebära bland annat ökad effektivitet, flexibilitet och breddat entreprenörskap. (Edgren & 

Skärvad, 2010) 

För att göra drivkrafterna bakom den ökade framväxten av nätverksorganisationer mer 

överskådlig pekar även Edgren och Skärvad (2010) ut tre viktiga drivkrafter: 

• Den nya informations- och kommunikationsteknologin. 

• Avregleringar, globalisering och ökad konkurrens. 

• Ökad förändringstakt och flexiblare organisationsformer. 

 

När olika företag och organisationer går samman i en nätverksorganisation skapas en situation 

där sammansättningen för mål både gemensamt för nätverket och den individuella aktören 

över tid kan förändras. Det gör att samordningen blir mer komplicerad då det inte är självklart 

att målen som mekanismer är det som håller ihop nätverksorganisationen (Sjöstrand, 2004). 

Alvesson och Sveningsson (2012) tydliggör problemet och menar att målen ofta uppfattas 

som det centrala i en organisation, där de också tillägger att målen kan skilja sig avsevärt 

beroende på i vilket sammanhang organisationen verkar. Problematiken kring mekanismer för 
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att hålla ihop en nätverksorganisation blir tydliga när litteraturen definierar en enskild 

organisation vidare vilket Abrahamsson och Andersson (2005) gjort med hjälp av en studie av 

Blake och Mouton (1985). Studien kom fram till att organisationer inrättas för att nå 

uppställda mål genom att vara medvetet strukturerade och noga koordinerad. Samtidigt ska 

organisationen ses som en social enhet i en del av en större social omgivning. 

 

Nätverksorganisationer består av enskilda medlemsorganisationer och kategoriseras inte av 

gemensamt ägande och hierarkisk struktur, utan istället hålls det organisatoriska nätverket 

samman genom avtal mellan företagen i nätverket. Avtalen kan se olika ut beroende på hur 

närverket ser ut och det kan finnas strikt formella och detaljerade avtal samtidigt som avtalen 

kan vara väldigt informella och grunda sig på förtroende mellan aktörerna. (Edgren & 

Skärvad, 2010) 

 

Nätverk kan ha en stor betydelse för den enskilde aktörens förmåga att hantera de krav som 

den ställs inför, därför skapar nätverk effektiva sätt att ta tillvara på andra aktörernas 

erfarenheter och förbindelser. Stora företag och organisationer kan i större utsträckning förse 

sig med de medel som är nödvändiga för att möta kundernas krav, medan de mindre företagen 

inte har samma möjlighet. Därför kan vi se en ökad utveckling av offentliga stödformer till 

framförallt småföretag där staten vill uppmuntra till bättre samarbeten och aktiviteter för att 

kunna konkurrera på ett mer effektivt sätt, ofta inom ett geografiskt område. (Lindkvist m.fl. 

2014)  

3.2	  Styrning	  i	  nätverk	  
Enligt Nilsson och Olve (2013) är visionen ett önskvärt tillstånd för organisationen där det 

brukar ställas tre frågor för att gör visionen mer konkret.  Frågorna som ställs är följande: Var 

är vi? Vart ska vi? Hur ska vi ta oss dit? En vision är något som beskriver företaget i generella 

termer och brukar inte förändras på kort sikt. Ferreiraa och Otley (2009) menar att en vision 

kan beskrivas som en framtida önskvärd ställning som företaget ska sträva efter att nå. Vidare 

menar författarna att visionen är något som startar en process dit företaget vill ta sig och för 

att processen ska bli lyckad konkretiserar företaget ner sin vision till olika strategier för att på 

så sätt långsiktigt nå denna. 

 

Strategier skapar i sin tur riktningen för hur organisationen väljer att driva företaget för att på 

lång sikt nå företagets mål och vision (Ferreiraa & Otley, 2009; Anthony m.fl. 2014).  Simons 
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(2013) menar att det finns två olika strategier vilka är corporate strategy (koncernstrategi) och 

business strategy (företagets strategi för en enskild affärsenhet). Koncernstrategi grundar sig i 

vart de ska fördela de resurser som dem kontrollerar för att maximera värdet. Företagets 

strategi för en enskild affärsenhet grundar sig i hur de kan bli mer konkurrenskraftiga. Nilsson 

och Olve (2013) håller med men beskriver de två strategierna med den gemensamma 

generella termen strategi. Författarna menar att syftet med strategier är att uppnå 

företagsmålen genom sammanhängande handlingsmönster i form av att skapa 

konkurrensfördelar, förbättra positionen gentemot konkurrenterna samt att fördela resurserna 

på ett effektivt sätt. 

 

Porter (1998) specificerar nedanstående beskrivna områden som strategier där företag och 

organisationer måste lyckas bättre för att skapa sig konkurrensfördelar. Den första är 

övergripande bättre kostnadseffektivitet, vilket betyder att företaget bör syfta till att skapa 

ekonomisk skalfördelning, ständig kostnadsminimering, sträng kostnadskontroll samt 

spendera mindre resurser på bland annat service, säljkraft och reklam. Differentiering är enligt 

Porter (1998) en strategi där företaget försöker skapa något som är unikt i branschen. Det kan 

vara allt från varumärket som upplevs som något unikt, servicen som företaget erbjuder eller 

tekniken som ett företag skapar. Den sista strategin beskriver Porter (1998) som fokus och 

med det menar han att konkurrensfördelar skapas genom att företaget fokuserar på en viss 

grupp kunder, ett produktsegment eller ett geografiskt område. Strategin är byggd kring 

servicen på ett specifikt område där varje funktion och beslut som tas är till för att serva 

fokusgruppen. Porter (1998) belyser skillnaden mellan företag som använder sig utav 

fokusstrategin med de som inte gör det, han kommer då fram till att företagen som använder 

sig utav strategin oftast är mer effektiva. Han menar att företagen som inte tillämpar strategin 

blir alldeles för breda då de försöker serva alla kunderna, därför kan de inte bli lika effektiva 

som företagen som tillämpar fokusstrategin. 

3.2.1	  Projekt	  	  
Många verksamheter har idag blivit allt mer projektorienterade, då en stor del av 

produktionen har blivit allt mer kundanpassad för att skapa individuella lösningar på kundens 

behov. Detta tillsammans med att företag och organisationer har ökade krav på sig vad gäller 

innovativ och snabb produktutveckling (Berggren & Lindkvist, 2001). För att försöka 

förtydliga begreppet projekt menar författarna att ett projekt kan kategoriseras som ett 



	  

	   18	  

uppdrag med en förutbestämd tidsplan, med ett visst specificerat innehåll och en budget som 

är begränsad. 

3.2.2	  Nätverkets	  utformning	  av	  projektet	  
Nilsson och Olve (2013) gör skillnad på projekt och projekt och kategoriserar projekten efter 

tre olika områden. Det här är inte en exakt vetenskap utan det finns olika sätt att se på projekt 

även om de till stor del kan likna varandra. Författarna presenterar sina tre kategorier som 

följande: 

• Affärsprojekt - Syftar till att leverera och implementera komplexa lösningar eller 

system. 

• Utvecklingsprojekt - Syftar till att utveckla och ta fram ny teknik, kunskap, produkter 

eller tjänster. 

• Förändringsprojekt - Syftar till att expandera eller reducera verksamhetens omfattning. 

Ett mer internt perspektiv för att förbättra effektiviteten.  

 

Nilsson och Olve (2013) menar på att det finns flera olika kategorier av projekt men 

styrningen i projekten sker i huvudsak genom olika uppsatta mål. I projekt diskuteras ofta två 

olika mål: projektmål och effektmål. 

• Syfte med projektmål är att visa vad projektet ska leverera inom projektets tid. I 

projektmål finns projektets specifikationer. Det kan handla om att implementera ett 

ekonomisystem eller ett kommunikationssystem. 

• Effektmål ska efter projektmålet konkretisera vad projektet ska generera, för att sedan 

kunna mäta i vilken utsträckning projektet har bidragit till det. Det kan handla om 

vilken effekt som genereras från projektet i form av till exempel ökning av 

marknadsandelar eller större kundnöjdhet. 

 

Dessa mål brukar i projekten inte kategoriseras, det viktiga är dock att försöka få målen att 

formuleras på ett sådant sätt att det ger kraft och vägledning i projektet. När projektmål 

skapas kan begränsningarna tas med. Allmänt brukar dessa vara tid, kostnader och kvalitet. 

Dessa tre kriterier brukar vara de faktorer som gör att nätverksorganisationer avviker från 

något av sina uppsatta effekt- eller projektmål. Då nätverksorganisationerna t.ex. kan få 

tidsbrist och måste dra ner på något mål för att hinna göra klart projektet. (Nilsson & Olve, 

2013) 
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Även om målen och begränsningarna är av väldigt stor vikt när projekt genomförs behöver 

det inte ses som ramar för vad ett projekt kan innehålla. För att få ett bredare perspektiv på 

vad ett lyckat projekt kan tillföra organisationen kan följande kriterier försöka uppfyllas: 

nöjda kunder, nöjda medarbetare till projektet, direktavkastning samt framtida nyttoeffekter. 

För att organisationen ska kunna se om följande kriterier har uppfyllts kan det ibland vara 

nödvändigt att vänta med utvärderingen i ett till två år. Utvärderingarna som genomförs kan 

sedan användas för att visa utfallen av projektet som kan ligga till grund när organisationen 

ska göra nya affärer som kan leda till nya produkter eller tjänster. (Nilsson & Olve, 2013) 

3.3	  Projektets	  styrning	  
I det här avsnittet kommer vi diskutera prestationsmätning och två olika styrningar som 

projekt kan applicera. Det första är genom styrsystem, det andra är budgetstyrning i projekt.  

3.3.1	  Prestationsmätning 
Ferreiraa och Otley (2009) diskuterar i sin artikel hur effektiva prestationsmätninssystem 

skapas. De menar på att prestationsmätning grundar sig i måtten som ska återspegla visionen 

och målen som nätverksorganisationerna har satt upp. Målen och visionen grundar sig i 

nyckelintressenternas förväntningar. Förväntningarna tas sedan i beaktning av ledningen när 

de skapar olika mål, vilka blir de olika prestationsmåtten. Författarna menar även på att 

visionen och målen är riktningar dit nätverksorganisationerna ska styras. Organisationens 

prestationsmått kommer därför att anpassas för att kunna styra nätverken mot målen med 

hjälp av en strategi som i sin tur styr mot och organisationens vision. Enligt Simons (2013) är 

kvalitén och mängden information som är tillgänglig för ledningen en bra indikation för hur 

bra organisationen mår. Om de har för lite information får de ta beslut på egen intuition, vilket 

inte är bra. Ledningen bör därför ha relevant information som de kan använda snabbt för att 

till exempel kunna planera för nätverksorganisationernas framtid, kommunicera beslut 

effektivt och som de kan använda för att bättre kunna angripa problem och möjligheter som 

dyker upp i organisationen (Simons, 2013). 

 

Meyer (2002) diskuterar syftet med prestationsmätning och ställer sig frågan vilka egenskaper 

prestationsmåtten bör ha för att vara så effektiva som möjligt. Meyer (2002) identifierar tre 

egenskaper som han anser att prestationsmåtten bör besitta för att uppnå sitt syfte. Parsimony 

(sparsamhet), det ska vara få mått, ungefär tre finansiella och tre icke finansiella mått. Om det 

blir för mycket blir det för svårt att förstå dem och risken är att informationen försvinner då 

ingen förutom de som skapat måtten förstår dem. Förutsägbarhet, de icke finansiella måtten 
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ska vara ledande prestationsmått där de finansiella måtten ska följa efter och kartlägga 

prestationen efter att det har skett.  Stabilitet, prestationsmåtten ska vara stabila. Det ska skapa 

långsiktiga mål där personalen arbetar på lång sikt för att nå dem. (Meyer, 2002) 

 

Simons (2013) ställer sig också frågan vad själva syftet med prestationsmätning är, vilka 

egenskaper bör de innehålla för att informationen ska vara värd att samla in och analysera? 

De är liknande Meyers (2002) antaganden för vilka egenskaper prestationsmåtten bör uppfylla 

men där finns skillnader mot vad Simons presenterar, vilket är de här:  

Beslut, att förbättra beslutsprocessen där ledningen planerar och koordinerar 

nätverksorganisationerna. Planeringen grundar sig i att resurserna i nätverksorganisationerna 

är fördelade för att kunna uppfylla nätverksorganisationens mål. Koordinationen grundar sig i 

att integrera olika delar av organisationen där de alla uppfyller olika mål. Kontroll, 

informationen skapar kontroll där informationen säkerhetsställer att inputen, processerna och 

outputen är i linje för att uppfylla organisationens mål. Informationen används främst för att 

motivera och utvärdera de anställda. Extern kommunikation, den sista delen av informationen 

som tas fram är till för att ge information till externa parter som är intresserade av 

nätverksorganisationerna. Intressenterna kan vara ägare, investerare, långivare, affärspartners 

och leverantörer. (Simons, 2013) 

3.3.2	  Prestationsmätning	  genom	  styrsystem	  
Simons (2013) menar att när organisationer blir så stora att ägaren själv inte längre kan 

kontrollera dem krävs det att en strategi som de anställda förstår implementeras. De anställda 

behöver även förstå vilken roll de har för att uppnå denna strategi. Efterhand som 

organisationen blir större blir det allt viktigare att använda kontrollsystem effektivt för att 

kunna nå sina mål. Det finns två sätt att implementera olika strategier i organisationen: 

diagnostic control system (diagnos baserade styrsystem) och interactive control system 

(integrerade styrsystem). Det integrerade styrsystemet hjälper organisationen att reglera 

strategin för att kunna upprätthålla konkurrenskraft mot andra organisationer. Det diagnos 

baserade styrsystemet kommunicerar kritiska prestationsmått i organisationen, de kritiska 

prestationsmåtten behövs för att kunna implementera en strategi som de anställda förstår. Det 

diagnos baserade styrsystemet är ett formellt informationssystem som ledningen använder för 

att styra organisationens resultat och korrigera avvikelser till standarden som organisationen 

vill nå. Det diagnos baserade styrsystem kan enligt Simons (2013) utgå från olika modeller 

ifall organisationens styrsystem sätter ett mål att styra mot. Efter det mäter organisationen 
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resultatet och beräknar prestationsmått som den kan mäta mot standarden. Prestationsmåtten 

indikerar sedan hur nätverksorganisationen ska reglera inflödet för att ändra processen och nå 

standarden och därigenom målen. Enligt Simons (2013) är balanced score card ett exempel på 

ett diagnos baserat styrsystem och där dess metodik kan användas. 

 

För att styra ett diagnos baserat system behöver nätverksorganisationen främst kritiska 

prestationsmått. Det är mått som måste bli uppfyllda eller implementerade för att den 

planerade strategin ska lyckas. Utan kritiska prestationsmått kan organisationens ledning 

varken kommunicera eller implementerade den påtänka strategin. Därför är det viktigt att 

ledningen ser till att de kritiska prestationsmåtten har blivit framtagna och ordentligt 

analyserade. Det är även viktigt att prestationsmåtten har tagits fram mot realistiska mål och 

återkopplingssystem finns för att visa resultatet. (Simons, 2013). Nilsson och Olve (2013) 

menar även på att det finns några principer som organisationer bör tänka på när 

organisationen utformar sin styrning. Principerna är enkelhet, relevans, begriplighet, 

tillgänglighet, deltagande och acceptans. 

 

Enkelheten grundar sig i att styrningen som sker ska vara enkel, vilket leder i sin tur till att 

styrningen kommer att vara lätt att förstå och därför användbar för de anställda. Målet när 

organisationen styr är att det ska fungera i praktiken samtidigt som underlaget ska vara till 

användning för användaren. Då får styrningen betydelse vilket gör att det primära arbetet kan 

utföras. Relevans grundar sig i att styrningen ska ske för den som berörs av det. Den som styr 

ska kunna påverka utfallet på de anställda som berörs av ekonomistyrningen. Det ska vara i 

rätt form och rätt område. Begriplighet grundar sig i att den som ska styras begriper vad 

styrningen vill styra mot. Det ska vara begripligt, men den som styrs ska samtidigt inte tappa 

sin intellektuella och analytiska förmåga i vardagens arbete. Tillgänglighet grundar sig i att 

styrsystemet ska vara tillgänglig och användarvänlig. Deltagandet grundar sig i att systemet 

ska vara utformat för anställda som aktivt ska delta i det, den anställde kan då få större insikt 

och mer kunskap om verksamheten. Acceptans grundar sig i att de berörda parterna ska 

acceptera styrningens utformning. Om de berörda partnerna inte förstår styrningens 

utformning kommer de också ha svårt att acceptera den. Som förlängning om styrningens 

utformning och uppföljning inte accepteras kommer organisationen få problem att styra 

verksamheten. (Nilsson och Olve, 2013) 
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3.3.3	  Mätning	  i	  projekt	  
Nilsson och Olve (2013) menar på att det ofta kan skapas oanade svårigheter när 

prestationsmåtten ska tas fram i praktiken. Då det oftast är väldigt svårt att kvantifiera 

planerade eller utförda prestationer. Författarna föreslår därför en metodik som kan användas 

enligt följande steg. Bestäm syfte, vilket kan vara produktivitetsmätning. Bestäm mät objekt, 

vad ska och kan observeras samt registreras? Inom prestation kan mät objekten vara färdiga 

ritningar eller andra dokument. Vid resurser kan det vara förbrukade timmar. Bestäm 

mätenhet, här är det viktigt med sortlikhet för inputdatan. Mätenheterna kan vara kronor, 

poäng, timmar eller stycken. Bestäm mätpunkt, det är viktigt var och hur registreringen görs. 

Om parameter A och D är färdiga då kan D registrera nästa steg i processen.  

 

Nilsson och Olve (2013) menar vidare på att ifall följande steg från stycket innan är klara kan 

projektet beräkna värdet per mät objekt. Detta betyder att projektledaren kan skapa sig en 

lägesbild för projektet. Det som är viktigt när projektläget stäms av är att bestämma hur 

prestationerna som delvis är färdiga ska betraktas. När projektet startar bör det därför 

bestämma metod för värdeberäkning vid uppföljning. Det finns olika metoder författarna tar 

upp vilket kan vara milstolpar, inget förrän aktiviteten är avslutad, värde per enhet och i 

procent utfört. 

• Milstolpe. I milstolpar sker ingen värdeberäkning förrän milstolpen är passerad. 

Viktigt att precisera vad milstolpen är både i kvalitativa och kvantitativa mått.	  

• Inget förrän aktiviteten är avslutad. Då ges inget värde till aktiviteten förrän den är 

avslutad.	  

• Värde per enhet. Där en aktivitet kan delas upp i fem enheter, kan varje enhet ges en 

femtedels värde.	  

• I procent utfört. Vilket betyder att man överlämnar till varje rapportör att subjektivt 

bedöma hur mycket av prestationen som är utförd.  

3.3.4	  Budgetens	  syfte	  
Enligt Kullvén (2009) har en budget som funktion att på olika sätt bidra till planeringen för 

kommande perioder i verksamheten. Budgeten utgår ifrån organisationens strategier och 

ämnar belysa vad som skall göras för att uppnå strategin. Författaren påpekar också att 

budgeten har många användningsområden, den är till för att skapa följande; resursallokering, 

ansvarsfördelning, medvetenhet i företaget, målsättning och underlag för uppföljning. 

Nackdelarna med en budget är att de är väldigt tidskrävande, det är dyrt och det är inte säkert 

att nyttan överstiger kostnaden som tillkommer när en budget upprättas. 
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3.3.5	  Budgetstyrning	  i	  projekt	  
Anthony m.fl. (2014) menar att upprätta en budget är en viktig del i att bedriva styrning i 

projekt. Budgeten ska framställas så nära projektets start som möjligt. Således för att få 

aktuella uppgifter samtidigt som det ska finnas nog med tid för de i ledande befattning ska 

kunna granska och godkänna budgeten. När det handlar om längre projekt ska budgeten vara 

noggrant planerad endast för den första delen av projektet och aktiviteter som ligger längre 

fram i tiden ska bara vagt kostnadsplaneras. Budgetplaneringen för de senare faserna bör 

planeras i kort anslutning till de olika aktiviteterna. Således för att precis som vid starten ska 

ha aktuell information över vart i tidsschemat projektet befinner sig samt aktuella kostnader 

för materiel och dylikt. Det här resulterar i att budgeten inte riskerar att sättas till föråldrade 

uppgifter och därmed framställas i onödan.  

 

Vidare menar författarna att budgeten är ett viktigt verktyg som kopplar samman planeringen 

och prestationsutvärderingen. Budgeten har även som vidare funktion att den representerar 

finansiärens förväntningar på projektet samtidigt som den sätter ramarna för vad 

projektledaren har att förhålla sig till när den ska operationalisera projektet. Det finns flera 

olika scenarion om projektledaren under projektets gång inte lyckas hålla sig till budgeten. 

Om budgeten överskrids grovt kanske det inte längre är ekonomiskt försvarbart att fortsätta 

och projektet läggs då ner i förtid. Ett annat scenario skulle vara att finansiären tittar över 

projektplanen och att vissa aktiviteter och mål omprioriteras. (Anthony m.fl., 2014) 

3.3.6	  Osäkerhetens	  påverkan	  på	  styrningen	  i	  projekt	  
Enligt Anthony m.fl. (2014) skiljer sig projekt till stor del från den vanliga verksamheten. 

Projektet har ofta endast ett mål i jämförelse med den löpande verksamheten. Fokus ligger 

endast på själva projektet och att i slutet få ett tillfredställande resultat. För att kontrollera hur 

projektet har varit lyckat eller ej, brukar det därför utvärderas utifrån två aspekter. Det första 

är hur väl projektet är utfört, samt resultatet av det som genererats. Ett problem som ofta 

uppstår med projekt och dess utvärdering är att man i inledningsskedet av projektet inte visste 

exakt vad det skulle resultera i. Detta i sin tur gör att man inte hade tydliga förväntningar och 

mätbara aspekter som nätverksorganisationen sedan kan följa upp. (Anthony m.fl. , 2014) 

 

Enligt Meyer (2002) finns det olika typer av osäkerheter förknippade med projekt. Beroende 

på hur hög grad av osäkerhet som råder under projektets gång varierar svårighetsgraden för att 

kunna förutse utfallet av projektet. Projektledarens uppgift blir att försöka identifiera de olika 

avvikelserna som kan uppkomma och fortsätta styra mot de uppsatta målen. Vid låg osäkerhet 
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blir det lättare att t.ex. förutse kostnaderna och tidsförbrukningen för projektet. Vid hög 

osäkerhet blir målen rörligare då projektet drivs genom framåtblickande styrningsaktiviteter. 

(Meyer m.fl., 2002) 

 

Nilsson och Olve (2013) menar att osäkerheterna som uppstår under projekten inte alltid 

behöver vara negativa. Ifall tiden för projektet har gått ut behöver det inte betyda att projektet 

misslyckades beroende på vad projektet syftade till att uppnå. Är det ett väldigt osäkert 

projekt där nya produkter ska skapas, kan projektet ha upptäckt mängder av nya möjligheter 

som kan bidra positivt till nätverksorganisationen i framtiden. (Nilsson & Olve , 2013) 

3.4	  Utvärdering	  
I det här avsnittet kommer vi att diskutera utvärderingen enligt följande steg; varför, vad, 

vilka, när, hur och resultatet av utvärderingen där vi kommer diskutera kunskapsöverföring.  

3.4.1	  Utvärderingens	  syfte	  i	  projekt	  
Sandberg och Faugers (2012) anser att det är viktigt att klargöra och precisera utvärderingens 

bakgrund, motiv, syfte och användningen av resultatet innan nätverken börjar utvärdera i 

projekten. Genom att ta reda på varför, skapas en ökad förståelse avseende bakgrunden till 

utvärderingen vilket skapar möjligheter att hantera olika motiv, intressekonflikter och andra 

faktorer som skulle kunna påverka utvärderingens genomförande. Åke Jerkedal (2010) menar 

på att utvärderingens uppgift är att bidra med information, om den inte kommer till 

användning är utvärderingen inte värd att genomföra. Sandberg och Faugers (2012) anser 

därför att det är viktigt att veta varför och motiven till varför kan konkretiseras genom 

följande motiv; 

• Att få veta effekter och resultat av verksamheten. 

• Göra kontroll, granskning eller revision. 

• Att bedöma och värdera olika alternativ. 

Utvärdering är ett allt mer förekommande begrepp i både offentliga och privata organisationer 

enligt Sandberg och Faugers (2012). Vad begreppet utvärdering egentligen företräder beror 

helt på i vilket sammanhang det används. Sandberg och Faugers (2012 s.11) definierar 

utvärdering som “en systematisk undersökning av en aktivitets värde och betydelse”. Denna 

tillsammans med snarlika definitioner är ofta förekommande inom olika organisationer. Att en 

undersökning är systematisk innebär att den utförs strukturerat och att den bör utgå från 

vetenskapliga metoder enligt vedertagna principer. Enligt definitionen ska en utvärdering 

undersöka en specifik aktivitet. Med det här menar författarna en specifik åtgärd. Det kan 
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betyda ett projekt, en insats, en intervention, politik eller liknande som för stunden är av 

intresse. Vidare bör värdet och betydelsen för aktiviteten diskuteras. Det material som samlas 

in på avseende till aktiviteten ska värderas mot en eller flera kriterier. För att kunna 

genomföra det här är bedömnings- eller värderingskriterier viktiga att på förhand definiera. 

Fortsättningsvis är det enligt Sandberg & Faugert (2012) intressant att diskutera för vilka 

utvärderingen skapas. Där olika intressenters förväntningar och jämförelser med andra 

liknande aktiviteter är av stor vikt för att kunna bestämma för vilka aktiviteten faktiskt fick 

betydelse för. Utvärdering är något som har fått stor utveckling under den senare hälften av 

1900-talet i Sverige. En stor pådrivande faktor vad gäller utvärderingar i Sverige är vårt 

medlemskap i den Europeiska unionen. Då allt som utförs med medel från Europeiska 

unionen ska utvärderas har det medfört att antalet utvärderingar i Sverige ökat markant. 

(Sandberg & Faugert, 2012) 

3.4.2	  Utvärderingsmodeller	  i	  projekt	  
Jerkedal (2010) presenterar fyra stycken utvärderingssyften för när utvärderingen ska göras. 

Prognostisk utvärdering, görs innan projektet genomförs för att ta reda på om projektet är 

realistiskt. Där kommer en expert inom ämnet ge omedelbar feedback ifall det är 

genomförbart eller inte. I projektet finns Summativ utvärdering som ska ge underlag för 

beslutfattande ifall projektet ska få fortlöpa, läggas ned eller vidareutvecklas. Den Formativa 

utvärderingen syftet sker också under projektets gång för att kunna ge stöd och hjälp där det 

behövs. Utvärdering utav implementeringen sker efter projektet och ska utvärdera om 

projektet följt den förutbestämda planen och om målen har nåtts. 

 

Jerkedal (2010) presenterar även fem stycken utvärderingsmodeller, de är beroende av vad 

som skall utvärderas och hur det ska utvärderas.  Där utvärderingsmodellen mätning utav 

attityder i ett program innebär att de berörda fyller i ett frågeformulär där de yttrar sina 

åsikter, denna modell används oftast i samband med en avslutad kurs. I modellen 

kostnads/intäkts/effektivitets analys vägs projektets kostnader mot den ekonomiska 

nyttan.  Men om det inte är möjligt att beräkna nyttan i monetära termer går denna modell inte 

att tillämpa. Den målrelaterade utvärderingen beskriver i vilken utsträckning projektet har nått 

de uppställda målen. Den sista modellen som Jerkedal (2010) presenterar är Icke målrelaterad 

utvärdering i denna tittar utvärderaren på resultatet i helhet men bortser från målen, för att 

belysa vad projektets verkliga utfall blev. Det kan ha funnits effekter från projektet som inte 

har skett avsiktligt men som ändå har lämnat ett stort bidrag. 
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Anthony m.fl. (2014) presenterar ytterligare en vanlig utvärderingsmodell, där projekt 

utvärderas genom att ställa de verkliga kostnaderna gentemot de budgeterade. De påpekar 

dock att det inte är säkert att de budgeterade kostnaderna var korrekt satta från början, då det 

finns en risk att all information inte var tillgänglig när budgeten sattes. 

3.5	  Analysmodell	  
Nedan presenterar vi vår analysmodell som vi med utgångspunkt av vår teoretiska 

referensram har tagit fram för att underlätta kartläggningen mellan teori och empiri. Den är 

uppdelad i fyra olika områden där de två första delarna handlar om hur 

nätverksorganisationen är uppbyggd och sedan hur projekten utformas. Nätverken 

tillsammans med projektens utformning hänger i högsta grad ihop och lägger grunden för hur 

nätverksorganisationerna sedan i sin tur arbetar med prestationsmätning och utvärdering. De 

två sistnämnda är de resterande områdena där vi vill beskriva och förklara hur nätverken 

arbetar med prestationsmätning som styrning och i slutändan utvärdering.  

3.5.1	  Nätverkets	  uppbyggnad	  
	  
	  
	  

 
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	    

Modell 1. (Författarna) 

Nätverksorganisationer har idag blivit allt vanligare med bakgrund av den ekonomiska 

verkligheten som företag och organisationer möter på grund av den allt högre graden av 

globalisering (Sjöstrand, 2004). Nätverken består i sin tur av enskilda medlemsföretag och 

organisationer, tillkomna som verktyg för att nå uppställda mål (Abrahamsson & Andersson, 

2005). Nätverksorganisationerna precis som vilken annan organisation som helst bygger på en 

vision som är ett önskvärt tillstånd för organisationen (Nilsson och Olve, 2013). Visionen 

konkretiseras genom strategier vilka väljer hur man ska driva organisationen mot dess objekt 

och vision (Anthony m.fl., 2014). Då styrningen inte kategoriseras av gemensamt ägande eller 

Nätverksorganisationer	  
bygger	  på	  en	  vision	  och	  strategi.	  

Styrning	  
Grundar	  sig	  i	  strategi	  
vart	  och	  hur	  ska	  

resurserna	  fördelas.	  

Bygger	  på	  enskilda	  
medlemsföretag	  och	  
organisationer.	  	  
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Projektets	  utformning	  
påverkas	  av	  tid,	  

kvalité	  och	  kostnader.	  	  

Prestationsmätning
,	  varför	  tillämpas	  

det?	  Projektstyrning	  

Budgetstyrning	   Styrsystem	  

Projektet	  startar	  

Osäkerhet	  
påverkar	  
styrningen	  i	  
projektet.	  

någon hierarkisk struktur påverkar detta sammanhållningen (Edgren & Skärvad, 2010). 

Styrningen i sin tur ska verka för att resurserna fördelas på ett effektivt sätt (Nilsson & Olve, 

2013).  

3.5.2	  Projektutformning	  

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

Modell 2. (Författarna) 

Projekt har kommit att bli en vanlig samarbetsform för nätverksorganisationer där olika 

medlemsföretag går tillsammans för bland annat kunskapsutbyten eller produktutveckling 

(Agndal & Axelsson, 2002). Det finns olika kategorier av projekt men styrningen sker i 

huvudsak genom olika uppsatta mål, projektmål och effektmål (Nilsson & Olve, 2013). När 

projektets syfte och mål tas fram är det ofta med hänsyn till ett antal begräsningar i form av 

tid, kvalité och kostnader (Nilsson & Olve, 2013).  

3.5.3	  Nätverkets	  styrning	  genom	  prestationsmätning	  kontra	  budget	  i	  projekt	  
	  
	  
 
	  
	  
 

 
	  

 
	  
	  
	  
Modell 3. (Författarna) 

Projektets	  förutsättningar	  är	  vid	  starten	  fastställda	  med	  dess	  syfte	  och	  mål	  formade	  av	  

begräsningar	   i	   form	   av	   tid,	   kvalité	   och	   kostnader.	   Projektstyrningen	   sker	   framförallt	  

genom	   budgetstyrning	   och	   olika	   styrsystem.	   Projektbudgeten	   bör	   framställas	   så	   nära	  

projektet	  som	  möjligt	  för	  att	  få	  så	  aktuella	  uppgifter	  som	  möjligt	  (Anthony	  m.fl.,	  2014).	  

Projektens	  huvudmål.	  

Effekt	  mål.	   Projekt	  mål.	  

Projekt	  startar.	  
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Utvärdering	  under	  projekt	  

Utvärdering	  efter	  
projektslut	  

Utvärderingsmodeller	  

Kan	  ytterligare	  effekter	  
identifieras?	  	  

Syftet	  med	  utvärderingen?	  

Projektstyrningen kan även byggas upp kring metodiken för det diagnos baserade 

styrsystemet där de kritiska prestationsmåtten finns för att kunna styra organisationens 

resultat och korrigera avvikelser mot målen (Simons, 2013). Styrningen påverkas vidare av 

graden av osäkerhet i projektet. Osäkerheten går att minska genom att försöka identifiera 

avvikelserna och fortsätta styra mot de uppsatta målen (Meyer m.fl., 2002).  

3.5.4	  Utvärdering	  av	  projekt	  i	  nätverk	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Modell 4. (Författarna) 

Det är viktigt att klargöra utvärderingens bakgrund, motiv, syfte och användning av resultatet 

innan nätverken börjar utvärdera projekten (Sandberg & Faugers, 2012). Litteraturen målar 

upp följande steg när den diskuterar utvärderingens användning, varför, vad, vilka, när, hur 

och resultatet av utvärderingen. Utvärderingens uppgift är att bidra med information som 

kommer till användning annars är utvärderingen inte värd att genomföra (Jerkedal, 2010). 

Vidare bör materialet som samlas in värderas mot en eller flera kriterier som på förhand ska 

ha definierats samt för vilka (Sandberg & Faugers, 2012). Utvärderingens utförande utgår 

vidare från fyra stycken utvärderingssyften beroende på när utvärderingen ska utföras 

(Jerkedal, 2010). Författaren bygger vidare syftena på fem stycken utvärderingsmodeller som 

i sin tur är beroende av vad som ska utvärderas och hur det ska utvärderas.  
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4	  Empiriska	  studier 

 
Ovanför presenterar vi de nätverksorganisationer som vi har valt att inkludera i vår 

empiriska studie. Strukturen för empiriavsnittet är uppdelat för varje nätverk individuellt. 

Strukturen bygger vidare på de områden som intervjuerna har fokuserat på vilka är nätverk, 

mätning, utvärdering och projekt.  

4.1	  Lantbrukarnas	  Riksförbund	  -‐	  LRF	  
“Vision - Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och en 

tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara 

samhället.”  

 LRF, Riksförbundsstämma 2003.  

LRF är en företagsorganisation som är politiskt obunden och är till för människor och företag 

inom de gröna näringarna. Över hela Sverige uppgår LRF medlemsantal till 280 000 

medlemmar där både individ- och olika organisationsmedlemmar ingår. Deras huvuduppdrag 

är att ge medlemmarna stöd i utveckling av sina företag genom professionell medlemsservice 

och företagsutveckling vilket grundar sig i LRFs vision. De ska även prioritera lokalt arbete 

där kreativa mötesplatser ska erbjuda dess medlemmar kunskap och kompetens. Projektet vi 

har utgått ifrån kommer att beröra LRF region sydost och två av dess medlemmar. (LRF, 

2015) Vi har pratat med Helene Lantz som är projektledare på LRF där de precis har haft ett 

enligt henne lyckat projekt med Södra och Jägarnas riksförbund. Södra är ett företag med över 

3500 anställda som arbetar med bland annat skogsskötsel, miljövård, ekonomi, försäljning 

och produktutveckling (Södra, 2015). Jägarnas riksförbund jobbar för ett samhälle som 

respekterar och etiskt accepterar jakt (Jägarnas riksförbund, 2015).  

 

4.1.1	  Nätverk	  
Helene definierar LRF nätverket som att LRF “krokar” ihop nätverkets medlemmar, vilket i 

det här fallet är Södra och jägarnas riksförbund. LRF och Södra är sedan innan vana att ha 

projekt tillsammans. Helene insåg dock att hon var tvungen att ha med jägarnas riksförbund 
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då det även berörde deras verksamhetsområde. Det var inte enkelt att få organisationerna att 

gå ihop och arbeta då alla hade olika målbilder för projektet, se bilaga d. Hon säger även att 

LRF var en bra “plattform” då de enligt utvärderingen sågs som mer opartiska än Södra och 

jägarnas riksförbund inom det här området.  

4.1.2	  Projekt	  	  
Projektet i sig hette ”viltstammar i balans” och var ett projekt för kunskapsgenerering för 

områdena varmare klimat och hur det påverkar vildlivet. Projektets art ändrades dock under 

vägens gång då krav ställdes från skogsstyrelsen vad projektet skulle innefatta, således för att 

få offentliga medel. Då Helene på LRF i ett tidigt skede ville fokusera på vildsvin men blev 

tvungna att inkludera miljöaspekten efter krav från skogsstyrelsen. Kunskapsprojekt är enligt 

Helene den vanligaste typen av projekt som bedrivs för LRF tillsammans med deras 

medlemmar. I projektet deltog två av LRFs samarbetspartners Södra och jägarnas riksförbund 

där LRF var projektägaren. Precis som merparten av nätverkets projekt finansierades 

viltstammar i balans av offentliga medel och för detta projekt från skogsstyrelsen. Helene 

vittnar om ett omfattande arbete då det kräver genomarbetade projektplaner och framförallt en 

väldigt genomarbetad budget med preciserade kostnader för varje enskild aktivitet. Målen och 

syftet med projekten styr från var nätverksorganisationen söker medel, det kan vara från både 

europeiska socialfonden, tillväxtverket och skogsstyrelsen för att nämna några. 

 

En diskussion avseende den osäkerhet som ibland uppkommer i projekten kommer på tal och 

denna bottnar sig framförallt menar Helene i intressekonflikter mellan medverkande aktörer i 

projekten, så var även fallet för det aktuella projektet som diskuteras utifrån. Konflikten 

bottnade i de olika målbilder och syften som olika aktörer hade då LRF, Södra samt jägarnas 

riksförbund hade olika bilder av projektets innehåll. De löste konflikten genom en extern 

process ledare som försökte sammanlänka dem vilket vi kan se resultatet för i bilaga c och d. 

Syftet var att få fram en gemensam vision och målbild med det aktuella projektet. 

 

Helene visar oss en mall som tagits fram inom LRF för hur projekt ska bedrivas, innehållande 

en sammanfattning av projektet, genomförande, utvärderingar och resultat. Den preciserar 

även vad syftet med projektet var, projektets effekter och dess grad av måluppfyllelse. Mallen 

är väldigt omfattande och är framtagen med utgångspunkt för det stora utvärderingsbehov 

som finansiärerna ställer på LRF när de söker offentliga medel för deras projekt. 
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4.1.3	  Mätning	  
De mätte de olika stegen i projektet genom att låta deltagarna fylla i enkäter under två dagars 

kurser. De fick fylla i en enkät första kvällen och en sista kvällen. Den första enkäten handlar 

om olika områden inom kunskap kring vilt och klimat. Den innehöll också frågor avseende 

kön, ålder, markägare, jakträttsinnehavare och medlemskap. Den andra enkäten tog bort 

frågorna avseende vilka de var och innehöll de ovan nämnda frågorna kring kunskap samt två 

extra frågor som handlade om hur kunskapen hade ökat inom området och ifall gemensamma 

utbildningar var viktiga. Enkät ett för första kvällen finns i bilaga a och enkät två för sista 

kvällen finns i bilaga b. Som vi kan se på bilagorna fick de fylla i hur mycket kunskap de 

hade med en skala från 1-4 där de sedan gjorde ett genomsnitt i procent för att ta fram hur 

många procent kunskap de hade om de olika områdena på en skala mellan 0 och 100 %. 

Enkäterna hade som syfte att ge projektledaren möjlighet att läsa av måluppfyllelse samt att se 

fortsatta utvecklingsmöjligheter. Helene berättar att hon som projektledare fick en snabb 

överblick för hur projektet låg till, när hon såg enkäterna. 

 

Enligt Helene var de finansiella måtten grundade i budgeten där det i detalj skulle framgå 

vilka aktiviteter som skulle kosta vad. Budgeten var även den som användes för att söka 

pengar till finansiering av projektet och i det här projektet var finansiären skogsstyrelsen. Från 

skogsstyrelsen var det viktigt att alla utgifter redovisades och att LRF genom rapporter och 

del utvärderingar presenterade hur projektet fortskred, det här låg till grund för att projektet 

skulle få pengar vilket LRF får i efterhand. Oavsett hur det gick var det viktigt att skriva 

rapporterna för att visa på utfallen och vad pengarna gick till. 

4.1.4	  Utvärdering	  
En stor del av utvärderingen grundades i de mätningar över vilken kunskapsökning som 

deltagarna i projektet uppfattade sig ha fått vilket togs upp i föregående avsnitt kring 

mätning.  Lantz påpekar också att på LRF är det oftast kompetensutvecklingen som är i fokus 

när de utvärderar. Även om det finns svårigheter i att mäta kunskapsökning försöker LRF i 

största mån att konkret mäta det för att kunna identifiera utfallet av vad projekten har 

genererat.  

 

De hyrde in en extern part som gjorde olika djupintervjuer om hur projektet hade gått. LRF 

handplockade respondenterna själva för att få en bred bild över projektet. Inkluderade i 

djupintervjuerna var personer från styrgruppen, handledare och kursdeltagare. Kravet på 

utvärderingen är hårt ställt från skogsstyrelsen där man måste uppvisa vilka effekter projektet 
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haft. Enligt Helene har LRF en stark vana av utvärderingar och det är något som alltid görs. 

Hon menar att det här är viktigt även om det skulle vara egenfinansierade projekt då det 

klargör om projektet har nått sina mål eller ej.  Men eftersom projektet var finansierat av 

offentliga medel utfördes utvärderingar kontinuerligt under projektet samt en omfattande 

slutrapport.  

 

De gjorde även en eftermätning som skickades ut till 1000 slumpvis utvalda deltagare där de 

ville se hur mycket kunskap som fanns kvar hos deltagarna. Detta efter att projektet var slut 

och det hade gått en viss tid. I eftermätningen ville de även ta reda på om deltagarna 

uppfattade att de hade fått ökade kunskaper inom de områden som projektet handlat om. 

 

All data de samlade in från enkäterna som deltagarna fick fylla i analyserade de sedan för att 

se i procent hur kunskapen hade ökat bland deltagarna. Både enkäterna från de specifika 

seminariekvällarna samt eftermätningen. De mätte “Effekten i ökad kunskap efter kurs” och 

från eftermätningen “Långsiktig effekt från kväll 1”. De lade även till en parameter där som 

hette “ Genomsnittlig kunskap/förändring” där de kunde se hur kunskapen ökade. Se bilaga c 

för hela tabellen.  

4.2	  Industriella	  Utvecklingscentra,	  Kalmar	  län	  -‐	  IUC	  
IUC Kalmar län verkar för näringslivets utveckling och ökad konkurrenskraft med fokus på 

den tillverkande industrin. IUC Kalmar län sammanfattar sitt uppdrag som följande:  

 

”Genom att samarbeta med olika aktörer i länet och aktivt arbeta för ökat 

erfarenhetsutbyte ser IUC till att lokal och regional samverkan skapar nytta 

och stärker konkurrenskraft för det enskilda lokala företaget men även 

internationellt.”  

IUC, 2015.  

IUC syftar vidare till att de vill stimulera länets näringsliv och hjälper företag att utvecklas, 

lösa problem och expandera. Verksamheten bygger på nätverkets medlemmar där IUC har en 

unik förmåga att aktivt och konkret kunna identifiera små och medelstora företags verkliga 

behov för tillväxt. Behoven används sedan som underlag för att skapa projekt tillsammans 

med dess medlemmar för att framförallt främja industriell utveckling, ofta genom 

kunskapsbaserade projekt. (IUC Kalmar län, 2015) Lotta Sundström, VD på IUC Kalmar län 

menar att det som är viktigt för deras nätverk är medlemmarnas engagemang. IUC ägs av 
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näringslivet och finansieras till största del av statliga medel från olika instanser som 

exempelvis tillväxtverket och den europeiska socialfonden säger Lotta.  

4.2.1	  Nätverk	  
Det som karaktäriserar organisationen och IUC Kalmar län är att den bygger på sina 

medlemmar som främst är verksamma inom teknik och miljösektorn. Företagen är både små 

och medelstora och har mellan 2-250 anställda. IUC Kalmar län arbetar främst med att 

identifiera sina medlemmars utvecklingsbehov där de utgår från en analytisk databas för att 

identifiera svagheter och styrkor hos sina medlemmar. Utifrån analyserna identifieras 

medlemmarnas gemensamma behov som de utvecklar projekt kring vilka mestadels är av 

kunskapshöjande karaktär. 

 

Nätverkets strategi och vision tas fram via dess styrelse. Denna är inte förankrad direkt med 

medlemmarna utan bygger på underlag från tidigare undersökningar där de har fått in 

information om vad IUC Kalmar läns medlemmar anser vara viktigt och som nätverket bör 

fokusera på. Lotta påpekade dock att eftersom IUC ägs av dess medlemmar, alltså 

näringslivet att det ibland kan vara bristande engagemang. Hon menar på att det kan bero på 

olika saker som bland annat storleken på medlemsorganisationerna och där vissa inte har 

samma möjlighet att vara lika aktiva är en faktor till det ibland bristande engagemanget.  

4.2.2	  Projekt	  	  
IUC är en projektdriven organisation där nätverket bedriver projekt tillsammans med sina 

medlemmar för att stimulera de behov som identifierats hos sina medlemmar. Projekten är 

ofta av kompetensförsörjning- och kunskapsbaseradkaraktär. Båda projekten som tidigare 

togs upp har handlat om kunskapsutbyten mellan olika aktörer för att stärka den enskildes 

konkurrensförmåga. Finansieringen av nätverkets olika projekt sker framförallt genom medel 

från olika instanser som tidigare nämndes europeiska socialfonden, tillväxtverket och 

regionförbundet för att nämna några. Det är nätverket i sig som söker medel för projekten och 

vem som är finansiär grundar sig då helt i vilken typ av projekt som det är frågan om. För att 

kunna söka medel krävs det att nätverket har ett bra och trovärdigt underlag om varför och hur 

IUC ska bedriva projekten med stort fokus på budgeten och den ekonomiska redovisningen.  

 

I samtalet med Lotta kommer vi vidare till projektens olika mål och syften. Då det finns 

väldigt höga krav från finansiärerna att nätverket ska ha en genomarbetad plan för vad 

projektet ska syfta till och resultera i krävs det att projektet har en tydlig inriktning. Denna tar 
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IUC själva fram framförallt genom underlag från deras databaserade analysverktyg där 

företagens utvecklingsmöjligheter identifieras. Lotta berättar att målen med projekten är 

därför nätverket i sig som tar fram, där de sedan inkluderar medlemsföretagen som är 

aktuella. Att olika företag och organisationer har olika mål och syften anser hon inte har varit 

ett problem. Hon anser att det här bottnar i att nätverkets medlemmar i hög grad är väldigt 

lika, omkring 85 % av medlemmarna är verksamma inom industrin. Hon tror att det skulle 

vara svårare om medlemmarnas verksamhetsområden hade varit mer spridda. Målen med 

projekten brukar i allmänhet vara ganska övergripande, exempelvis klara omställningar i en 

konkurrensfylld värld.  

 

Det här gör såklart att företagen har olika mål, syften och förväntningar men Lotta menar att 

det inte har påverkat utfallet av projekten eller att projektet har fått ändra några mål. 

Problemet som nätverket har kunnat se handlar mer om den spridda skillnaden i företagens 

storlek. Små företag har inte alltid möjligheten att lägga lika mycket tid och kraft i projekten 

som det större. Det är möjligt att det här kan påverkat hur man har uppfattat projekten. Lotta 

påpekar vidare att företagens olika storlekar gör att det finns stora skillnader där större företag 

har tydligare mål och strategier för i vilken riktning de vill och hur de ska nå det här. Vissa 

mindre företag har inte någon utstakad strategi.  

4.2.3	  Mätning	  
För de två projekten som vi har tagit del av och som Lotta har pratat utifrån som är två 

kompetenshöjande projekt har det inte förekommit några egentliga mätningar. Det första 

projektet “Utsikt och Insikt” arbetar med kompetensförsörjning för att rusta IUC Kalmar läns 

medlemmar för en värld i ständig förändring. Det andra projektet heter “Good news” som har 

handlat om inspiration för industriell utveckling.  Då det handlar om offentliga medel grundar 

sig mätningarna framförallt i budgetmätning och en konstant uppföljning av denna. Nätverket 

har i projekten inte mätt själva kunskapsgenereringen för de deltagande företagen och för dess 

anställda. När vi diskuterar mätning poängterar Lotta att budgeten är väldigt detaljerat 

framtagen och att den hela tiden följs upp mot verkliga kostnader. Hon förklarar vidare att det 

finns väldigt strikta krav från i det här fallet europeiska socialfonden att redovisa exakt vart 

pengarna går till och varför.  

4.2.4	  Utvärdering	  
När man bedriver en verksamhet som främst finansieras av offentliga medel ställer det stora 

krav på var och vad pengarna har används till berättar Lotta. Det här är något som hon anser 
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är bra då det gäller att ha respekt för offentliga medel samtidigt som det är bra för nätverket 

då det måste ha kontroll på sina projekt och dess aktiviteter. Utvärderingar är något som görs 

efter varje insats om det så är en två dagars insats. De projekten som vi har tagit del av har 

varit längre projekt och då har utvärderingar gjorts efter varje månad för att följa upp att 

projektet är på rätt väg. Nätverket utgår från en mall som innefattar allt som ska utvärderas 

efter krav från finansiären. Stort fokus ligger på att utvärdera aktiviteterna som ingår i 

projektet som ofta handlar om kunskaps- och kompetenshöjande aktiviteter. Utvärderingen av 

aktiviteterna sköts ofta av en extern utvärderare genom framförallt intervjuer. Utvärderingen 

syftar främst till att se om deltagarna anser att projektet har uppnått målen och om det var vad 

de förväntade sig. Ur det anser Lotta att nätverket kan få väldigt mycket information även om 

de inte använder sig specifikt av “kunskapsmätning” i den bemärkelsen.  

 

Budgeten för projektet utvärderas kontinuerligt för att se till att den håller sig inom ramarna. 

Om utfallet ligger långt från det budgeterade måste projektägaren, i detta fall IUC Kalmar län 

i så fall ta upp det här med finansiären som ofta är europeiska socialfonden, tillväxtverket 

eller regionförbundet. Finansiären måste då godkänna en fortsättning samt om nätverket anser 

att projektet behöver styras i en annan riktning för att anpassa projektet efter budgeten ska det 

redovisas och godkännas av finansiären.  

 

Utvärderingen sker alltid i direkt anslutning till en insats. Stort fokus ligger även på 

uppföljning efter projekten för att säkerställa att företagen verkligen kunnat använda sig av 

den kunskap som genererats. Denna utvärdering ligger även till grund för att identifiera vad 

nästa steg för medlemmarna skulle vara. Efter varje projekt ska en slutrapport förbereddas 

som är mycket mer omfattande än de kontinuerliga rapporterna som avläggs till finansiären. 

Det hårda utvärderingskravet från finansiärerna gör att nätverket får väldigt bra kontroll över 

verksamheten, Lotta tror inte att det hade varit någon skillnad om det hade varit 

egenfinansierade projekt. Pengarna ska göra den bästa nyttan. Samtidigt blir det en trygghet 

för alla partner, IUC, finansiären och företagen.  

 

Lotta menar vidare på, för att sammanfatta utvärderingen, att det är budgeten och målen med 

projektet som styr det hela. Detta styr hur aktiviteterna och utvärderingen kommer att se ut. 

Utvärderingen präglas starkt av förutbestämda mallar som de måste förhålla sig till från 

finansiären. Vid varje projekt måste IUC följa de riktlinjerna från finansiären som finns för att 

få erhålla det offentliga stödet och mallarna för styrningen av projekten utgår framförallt från 
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budgeten samt de mål som är uppsatta för projektet, vilka preciseras redan vid 

projektansökan. Genom kontinuerliga rapporter försöker de identifiera om projektet är i rätt 

riktning samt om där finns något som behöver korrigeras i projektplanen, som i så fall måste 

godkännas av finansiären.   

4.3	  Coompanion	  Kronoberg	  i	  samarbete	  med	  ALMI	  företagscentrum	  
“Coompanion breddar entreprenörskapet och ger som vill förverkliga företagsidéer 

tillsammans skräddarsydd information, företagsrådgivning och utbildning - från idé 

till framgångsrikt företagande” 

Coompanion Kronoberg, 2015  

Coompanion Kronobergs vision definierar ovan vad de arbetar med. Coompanion Kronobergs 

ägs och styrs av dess 900 medlemsorganisationer och har som sitt främsta uppdrag att verka 

som företagsrådgivare för kooperativa företag (Coompanion Kronoberg, 2015). 

Medlemmarna är av olika storlekar där Magnus nämner Folksam och Riksbyggen som några 

av de större. Man tar ut en mindre medlemsavgift men den stora finansieringen sker genom 

medel både nationellt och från EU. Projekten är oftast av kunskapsbaserad karaktär 

finansierade av offentliga medel.  

4.3.1	  Nätverk	  
Nätverksorganisationen Coompanion styrs av medlemmarna som är företag eller kommuner 

av olika storlekar. Medlemmarna betalar en medlemsavgift för att gå med i nätverket, men 

den stora finansieringen kommer ifrån staten. Magnus berättar också att strategier och 

visioner diskuteras i samspråk med ägarna vilka är deras 900 medlemsorganisationer som 

både är offentliga och privata aktörer. 

 

Under vår intervju träffade vi Magnus från Coompanion men även Gisela från Almi. De hade 

precis avslutat ett projekt tillsammans. Projektet hade drivits tillsammans med medlemmar 

från både nätverksorganisationerna och därför satt även Gisela med och kunde svara på frågor 

under intervjun. Det är också det här projektet som vi diskuterade till stor del utifrån. Men 

utgångspunkten kommer vara för Coompanion Kronoberg. 

 

Vid projektets start bildade de båda nätverksorganisationerna ett nätverk i nätverket för 

projektet som skulle verka för fler framgångsrika företag. Idén kom fram under en gemensam 

dag där erfarenheter mellan nätverksorganisationer utbyttes och man ansåg att där fanns ett 

underlag för projektet i fråga. De olika organisationerna hade upplevt en viss problematik att 
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en del ”kunder kom emellan stolarna”, när de skulle besöka något av de företagsutvecklande 

nätverken.  De förklarar att vissa kunder möjligen blev vidare slussade till fel person, eller när 

de skulle ha möte fick de det med ”fel” person.  

4.3.2	  Projekt	  	  
Projektet som intervjun till stor del grundar sig på är det gemensamma projektet “passion för 

affärer” som Gisela och Stefan börjar berätta om. Projektet är riktat mot kvinnor som driver 

företag och är ett kunskapsprojekt framtaget av Almi och Coompanion Kronoberg 

tillsammans. Projektet bestod av ett antal aktiviteter i form av framförallt flertalet 

seminarium. På frågan om det hade funnits någon målkonflikt i projektet fick vi som svar att 

nej det hade det inte, men förmodligen med grund i att projektet var speciellt framtaget med 

specifikt destinerade pengar från staten vilket gjorde att de deltagande medlemsföretagen och 

organisationerna hade samma intressen. Man för en daglig dialog framhävet Magnus med sina 

medlemmar vilket underlättar att identifiera deras behov. I detta fall kvinnors företagande. 

Regionförbundet var projektets finansiär och det fanns ett stort intresse från flera olika 

nätverksorganisationer att bedriva denna typ av projekt och man bestämde därför för att gå 

tillsammans Almi och Coompanion Kronoberg för detta projekt. Upplägget involverade 

seminarier, två utvecklingsprogram och man skulle tillhandahålla “startcheckar” för de 

relativt nystartade företagen i projektet. Projektets mål och strategi kom 

nätverksorganisationerna fram till gemensamt med underlag från en träff med projektets 

medverkande medlemsföretag. En projektansökan tillsammans med en omfattande budget 

specificerad för samtliga aktiviteter lämnades in till den nämnda finansiären. Gisela 

framhäver att projektens utformning till stor del formas efter dess syfte, storlek men 

framförallt efter vad finansiären kräver. Majoriteten av projekten finansieras av offentliga 

medel där man måste förhålla sig till vad de förespråkar och kräver. Finansiärerna har olika 

krav från år till år beroende på vad staten alternativt EU vill satsa på det året.  

4.3.3	  Mätning	  
Magnus menar på att de inte använde sig utav exakta mått utan snarare utav indikatorer 

istället. De satte exempel upp en indikator på hur många deltagande de minst ville ha på varje 

aktivitet, detta följdes sedan upp och mättes. Men i de fall de använde sig utav kvantifierbara 

mått handlade det mest om antal deltagande, Gisela tillägger också att i projektet ”passion för 

affärer” hade de inga lönsamhets indikatorer som mättes. Gisela förklarar vidare att de så klart 

hade en ambition att lönsamheten skulle öka en viss mån efter något år. Men det var inget 

som kunde mätas vid projektets slut då effekterna visar sig efteråt, utan att de skulle få 
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använda sig utav en uppföljning i ett sådant fall. Hon tillägger också att i projektet mättes 

även antalet nystartade företag.  

 

Gisela förklarade för oss när de sökte finansiering till projektet att de var tvungna att 

presentera en budget för finansiären.  Vi undrade då om den hade reviderats under tidens 

gång och fick som svar att budgeten hade reviderats fyra till fem gånger. Revideringen skedde 

då nätverksorganisationerna upptäckte att de var tvungna att göra avvikelser från 

projektplanen. Vissa aktiviteter fick till exempel inte ett sådant genomslag som de hade 

förväntat sig och då flyttade de om resurserna.  

4.3.4	  Utvärdering 
Gisela och Stefan berättar att utvärderingen sker oftast genom externa utvärderare, framförallt 

när det handlar om EU-finansierade projekt. Utvärderingens utformning beror till stor del på 

vad finansiären kräver och av projektets längd och komplexitet. Projektplanen fungerar som 

måttstock och de mål och syften som skickades in i ansökan till finansiären är också det man 

utvärderar. Utvärderingen sker kontinuerligt då finansiären kräver lägesrapporter hur man 

förhåller sig till budgeten och i vilken mån man har nått projektplanens mål och syfte. 

Utvärderingen grundar sig framförallt i enkäter från projektdeltagarna och samtal med 

dessa.  Gisela framhäver en problematik när projektplanen skrivs behöver den vara preciserad 

redan i inledningsskedet på grund av krav från finansiären då det finns en chans att detta 

senare inte stämmer med vad som behövs. Då krävs det ett godkännande från finansiären för 

att revidera projekt- eller budgetplanen.  

 

När projektet är slutfört, har de alltid som krav att skriva en slutrapport innehållande en 

omfattande utvärdering. Gisela berättar att finansiären alltid har specifika krav på vad som 

måste inberäknas i slutrapportens utvärdering. Slutrapporten ska innehålla projektets effekter 

både på lång och kort sikt men det finns en problematik menar både hon och Magnus på att 

det är svårt att utvärdera effekterna på lång sikt direkt efter ett avslutat projekt. Utvärderingen 

efter projektet grundar sig till stor del på intervjuer med projektets deltagare samt enkäter som 

tidigare nämnts. Budgeten är vidare ett viktigt område där Magnus berättar att alla utgifter ska 

redovisas efter avslutat projekt. Budgeten jämförs då mot de verkliga kostnaderna.  
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4.4	  Videum	  Science	  Park	  -‐	  VSP 
”Videums vision är att skapa regionens främsta miljö för kunskaps- och 

tillväxtföretag. Vi ska bidra till Linnéuniversitetets fortsatta utveckling och arbeta 

för ökad tillväxt i södra Småland.” 

Videum, 2015. 

Videum Science Park är ett fritt dotterbolag till Växjö kommun. Deras vision som vi kan se 

ovan har de brutit ner till en affärsidé där de arbetar med att skapa dialoger mellan 

medlemsföretag och effektiviserar deras verksamhet. Detta förklarar de genom att de är med 

och skapar dessa dialoger och effektiviseringar. Vidare är de även med och tar ansvar för att 

främja utvecklingen till en hållbar utveckling. (Videum, 2015) Vi har varit i kontakt med 

Stefan Uppman som är affärsutvecklare/projektledaransvarig på VSP. Under vår intervju 

diskuterade vi två specifika projekt, ett investeringsprojekt och ett nationellt projekt.  

4.4.1	  Nätverk	  
Enligt Stefan har VSP många olika nätverk men deras primära nätverk, eller park som Stefan 

kallar nätverket, består idag av cirka 110 stycken medlemsföretag. Han säger även att de har 

cirka 2000-3000 kontakter som ligger som ringar på deras nätverk. Parken i Växjö är ett 

exempel som har ringar på sitt nätverk och Stefan berättar vidare att det finns 70 olika parker 

runt om i Sverige. Han berättar även att det finns över hela världen men att det inte heter 

samma sak över allt. Det som karakteriserar nätverket är arbetet inom utveckling av företag. 

Stefan beskriver det som att VSP endast bygger motorvägar för medlemsföretagen medan de 

själva får hitta de små stigarna. Motorvägarna bygger de främst med kunskap för att få deras 

medlemmar att växa snabbare. Han säger att medlemmarna endast betalar en mindre avgift 

vilken ligger i linje med marknadspriset för lokaler som medlemsföretagen kan hyra av VSP 

och sedan betalar de inget för resten av nätverket. 

Stefan berättar vidare att alla parker gemensamt satte sig ner i tre dagar och bröt ner 

nätverkets vision till en strategi och diskuterade hur de skulle industrialisera Sverige på nytt. 

Representanter från parkerna fick även möjlighet att utbyter idéer och erfarenheter med 

varandra. De diskussioner som fördes handlade om hur företagens behov ser ut, hur parkerna 

kan bygga företagskulturer, hur parkerna får igång medlemmarna för att få dessa att växa. 

Utifrån detta skapades sedan en så kallad utvecklingsplan som ligger tre år framåt i tiden.  

4.4.2	  Projekt	  	  
Stefan pratar om ett investeringsprojekt där de arbetar med att matcha investerare kontra 

företag. Projektet bedrevs genom att man hade tre personliga möten med medlemsföretagen 
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involverade i projektet. Vid två av mötena skedde utvärderingar av företagen som innehöll 

följande: bakgrund, målsättning, syfte samt presentationsmaterial och alla variabler ska passa 

in. Det sista mötet är en urvalspitch för att se vilka medlemsföretag de ska presentera för 

investerarna. Det nämnda projektet har till exempel mål i form av hur många gånger de ska 

anordna investeringsträffar. Investeringsträffarna med investerarna grundar sig i den 

matchning som man gör utifrån de personliga mötena Videum har haft med sina medlemmar.  

 

Stefan går vidare och pratar generellt om mål där han säger att de sällan sätter upp mål då de 

sällan existerar några mätbara sådana. Han menar på att det kan likställas med att sätta en 

budget som det inte finns någon grund för, det vill säga att det inte fyller någon funktion. 

4.4.3	  Mätning	  
Stefan menar att de inte använder sig av någon direkt mätning eftersom han ser en svårighet i 

att sätta upp mätbara mål. Stefan menar vidare på att detta gäller mätning av icke finansiella 

mått då det enligt honom inte är kvantifierbara mål. När det gäller de finansiella aspekterna 

har de en detaljerad budget där de redovisar exakt hur mycket pengar som går till vad inom 

varje aktivitet. Denna budget kan sedan revideras beroende på hur mycket aktiviteterna 

kostar. Han säger vidare att det alltid är ett krav på budget när företag söker offentliga medel. 

Budgetstyrningen finns i grunden till för att redovisa för finansiären vart pengarna går menar 

Stefan.  

4.4.4	  Utvärdering	  
Utvärderingen varier kraftigt beroende på om det är offentliga medel eller egen finansierade. 

Om det är offentliga medel, som enligt Stefan i grund och botten kanaliseras från EU, menar 

han att det är redovisning enligt ISA 805 som måste tillämpas. Detta är den europeiska 

revisionsmetoden som de enligt Stefan måste använda sig av om de erhållit offentliga medel. 

Om det är egenfinansierat projekt sätter VSP upp ett mål att sikta mot som de sedan kan 

utvärdera effekten av. Ett exempel skulle kunna vara att de ska nå 30 procent investeringsgrad 

vid deras investeringsprojekt, som vi diskuterade i stycket ovan med projekt. Men vid projekt 

som finansieras av offentliga medel grundar sig utvärderingen i delrapporter under projektets 

gång och en omfattande slutrapport.  

4.5	  Torsås	  företagscentrum	  -‐	  TFC	  
”Torsås företagscentrum är ett samlat centrum för all näringslivsservice i Torsås 

kommun. Vi arbetar med industri, handel, service och besöksnäring. Vår uppgift 

är att skapa förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv genom att inspirera och 
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stimulera företagen. Genom sommarbete och nätverk hjälper vi ortens näringsliv 

att utvecklas och växa.” 

Torsåsföretagscentrum, 2015. 

Visionen ovan beskriver hur Torsås företagscentrum verkar för näringslivsutveckling i Torsås 

kommun, där de har som uppgift att skapa förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv. För att 

nå målen har Torsås företagscentrum upprättat löpande samarbetsavtal med kommunen för att 

öka kunskapen och entreprenörskapet i kommunen (Torsåsföretagscentrum, 2015). Vi har 

varit i kontakt med Tuulikki Åkesson, verksamhetschef för Torsås företagscentrum där vi 

bland annat diskuterar projektet “runt hörnet”. 

4.5.1	  Nätverk 
Tuulikki Åkesson, verksamhetschef på Torsås företagscentrum beskriver att nätverket de 

driver består utav medlemmar i Torsås kommun. I nätverket har de cirka 100 medlemmar. 

Hon berättar att det finns ett par kriterium för att kunna få gå med i nätverket, de måste vara 

företag som lever på sitt företagande och medlemmarna måste betala en medlemsavgift. 

Torsås företagscentrum startades för 15 år sedan och har haft som mål att vara att ha den 

svenska landsbygdens bästa företagsklimat. Tuulikki berättar att deras strategi är att främst 

driva projekt där de har försöker utveckla små och medelstora företag, främst i produkt- och 

marknadsutveckling. Detta gör de genom att förbättra företagens affärsidé. Med en bättre 

affärsidé kan företagen också generera bättre ekonomiska mål där de kan stödja sina egna 

strategier.  

4.5.2	  Projekt	  
Torsås företagscentrum finansieras främst av EU och andra offentliga instanser, därför måste 

de söka medel för specifika projekt då finansieringen beror på projektets art. För att veta 

vilket område de ska söka pengar inom utgår de alltid utifrån medlemmarnas behov, där 

behoven identifieras genom möten och intervjuer med företagen. Tuulikki förklarar dock att 

det inte är säkert att kunden förstår att det ofta finns ett bakomliggande behov. Hon ger ett 

exempel att en kund berättar att de vill sälja mer, men istället för att anställa en säljare kanske 

företaget borde jobba med sin produktutveckling. När behovsanalysen är gjord skapar de 

projektansökningar för att sedan börja rekrytera medlemmar till projektet. Tuulikki berättar 

om ett lyckat landsbygdsprojekt som resulterade i två nätverk efter projektets slut som 

fortfarande är igång. Detta projekt finansierades av EU till 50 %, regionförbundet 30 %, 

kommunen 10 % och medlemmarna 10 %. Vi undrade ifall projektet var tvunget att lyda den 

som finansierade mest. Men fick ett bestämt svar att de inte arbetade på det viset, de arbetade 
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utifrån de förutbestämda projektmålen som skapades i projektansökan. Projektmålen skapades 

genom behovsanalysen och är ofta kvalitets och kvantitetsmål. De kvalitativa målen är mer 

beskrivande vad projektet ska nå och de kvantitativa är mål som kan definieras genom siffror. 

Om Torsåsföretagscentrum har upptäckt ett behov hos vissa företag är det inget tvång för dem 

att gå med i projektet, utan det är helt frivilligt. 

4.5.3	  Mätning	  
När Torsås Företagscentrum skriver sin projektansökan har de ofta kvalitets och 

kvantitetsmått som mätbara mått. Ett kvantitativt mått kan vara följande ”I detta projekt hade 

vi som mål att 13 medlemmar skulle medverka. Varav 8 medverkade”. De kvalitativa måtten 

är mer beskrivande mått. Tuulikki berättar också för oss att det är väldigt viktigt att de följer 

den uppsatta budgeten när de styr projekten. I budgeten granskar EU varje utgift väldigt noga, 

minsta fikabröd ska de lämna kvitto på säger hon. Exempel på budgetens omfattning går att se 

i bilaga e för projektet i fråga. För att se om projektet följer den uppsatta budgeten, redovisar 

de sina utgifter var tredje månad för att kunna jämföra mot budget. När projektet sedan är 

avslutat görs en sista avstämning mot budget.  

4.5.4	  Utvärdering	  
När Torsås företagscentrum ska utvärdera de kvalitativa måtten som kunskap, görs detta 

genom muntliga intervjuer med deltagarna. De frågar vad de tycker, om de har fått ut något av 

projektet och vad de skulle vilja få mer kunskap om. Men det är inga för och efter enkäter 

som fylls i för att se hur kunskapen har ökat i gruppen. Tuulikki är lite självkritisk och säger 

att de sällan gör före och efter mätningar, men det är något hon funderar på att göra. Men hon 

påpekar även att det kommer bli svårt då effekten oftast kommer två, tre år efteråt. Där hon 

ger oss ett exempel, när hon för ett tag sedan var hemma hos sin son, då frågade sonens 

fönsterputsare om hon kände igen honom. Han hade tydligen varit hos henne för fem år sedan 

på företagsrådgivning men det dröjde fyra år innan han startade eget. Därför är det svårt att 

mäta nyttoeffekterna efter ett avslutat projekt eller kurs, det kan ta väldigt lång tid innan alla 

effekter har visat sig. 

 

Vi frågar henne sedan om de alltid gör en utvärdering efter ett avslutat projekt. Tuulikki 

svarar att de alltid gör en utvärdering efter avslutade projekt, vid större projekt köpte de även 

en extern utvärdering. När de själva gjorde utvärderingen skickade de ut enkäter och gjorde 

intervjuer. Vi undrade om de gjorde utvärdering på grund av krav från EU. Vi får till svar att 

både EU och andra nationella finansiärer sätter väldigt stora krav på att projekten utvärderas, 
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både kontinuerligt samt genom en omfattande slutrapport. Hon tillägger att utvärderingen 

förmodligen inte varit lika omfattande om de kraven inte hade funnits. 

 

Avslutningsvis frågar vi Tuulikki om det finns några fler sidoeffekter än den tidigare nämnda 

fönsterputsaren. Hon svarar entusiastiskt ”Oja, dels är det ju all feedback som är ett bevis på 

att vi börjar nå våra uppställda mål. Men sedan har vi märkt att företagen i Torsås kommun är 

nöjdare och de har även börjat samarbeta mer. Företagen träffas oftare och byter erfarenhet 

och men även personal med varandra.” 
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5	  Analys 
Analysavsnittet syftar till att koppla ihop vår teoretiska referensram med den insamlade 

empirin. Vi kommer att utgå från vår analysmodell som presenterades i slutet av 

teoriavsnittet. Analysmodellen har för att underlätta analysen delats upp i fyra olika 

områden. Nätverkets uppbyggnad, projektutformning, Nätverkets styrning genom 

prestationsmätning kontra budget i projekt och utvärdering av projekt i nätverk.  

5.1	  Nätverkets	  uppbyggnad	  
Agndal och Axelsson (2002) menar att nätverk har blivit en allt vanligare samarbetsform. De 

menar vidare att det inte enbart är ett begrepp för att koppla samman organisationer utan även 

ett begrepp som används i många olika sammanhang. Vi tycker att det har blivit tydligt då 

samtliga respondenter vittnar om nätverk i nätverken som inte nödvändigtvis behöver vara 

organisation till organisation utan kan i sin tur innebära ett annat nätverk VD till VD. Nätverk 

har som fördel menar Lindkvist m.fl. (2014) att de öppnar upp för nya förbindelser och 

kommunikationslinjer tvärs över både sociala och geografiska gränser. Samtliga respondenter 

instämmer med detta och menar på att nätverken i sig, som Helene på LRF uttryckte det, 

”krokar ihop” nätverkets medlemmar som i många fall är av olika karaktär där de med sina 

skilda kompetenser kunnat utveckla varandra. 

 

Sjöstrand (2004) pekar på flera olika anledningar till varför nätverk har blivit en allt vanligare 

samarbetsform. Författaren syftar framförallt på den ekonomiska verklighet som företag och 

organisationer idag möter med bakgrund till den allt högre graden av globalisering. Att 

globaliseringen har viss inverkan på de nätverksorganisationer som ingått i studien framgår 

tydligt ur empirin. Från intervjun med Lotta på IUC Kalmar län kan vi tydligt framhäva 

globaliseringsaspekten då IUC ska syfta till att skapa nytta och stärka konkurrenskraften för 

enskilda lokala företag för den internationella marknaden. Alla nätverksorganisationer som 

ingått i studien har haft en tydlig geografisk förankring vilket även tas upp av Agndal och 

Axelsson (2002) som menar att nätverk ofta är förbehållna till ett geografiskt område med 

fokus på framförallt projekt för regional utveckling. 

 

Edgren och Skärvad (2010) definierar nätverksorganisationer som ett organiserat samarbete 

mellan självständiga företag och organisationer. Syftet är framförallt att genom samverkan 

skapa varor, tjänster eller generera kunskap. Problemet uppstår i att nätverk består av enskilda 

medlemsorganisationer som alla är uppställda som ett verktyg för att nå företagets 
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bakomliggande mål (Abrahamsson & Andersson, 2005). De enskilda 

medlemsorganisationerna ska enligt Alvesson och Sveningsson (2012) maximera sin egen 

nytta där fokus hamnar på kostnader och att skapa effektivitet. Samtliga 

nätverksorganisationer som varit delaktiga i studien består av enskilda 

medlemsorganisationer. Problematiken med att sammanföra medlemsföretag och 

organisationer har uppdagats på samtliga intervjuer där det har beskrivits som ett område 

nätverksorganisationerna arbetar intensivt med för att kunna identifiera vilken samhörighet 

som finns mellan medlemmarna som underlag för att skapa bra samarbeten. Samarbeten är 

genomgående för samtliga nätverksorganisationer där projekt är den vanligaste arbetsformen. 

Ett tydligt exempel var i det specifika projekt för LRF där Helene berättade för oss, och vilket 

vi tydlig kan se genom bilaga d, hur olika medlemsföretag och organisationers 

bakomliggande syften påverkar nätverksorganisationernas samarbete med dess medlemmar. 

 

Med utgångspunkt i att nätverksorganisationer innehåller enskilda medlemsorganisationer gör 

detta att sammansättningen för mål både gemensamt för nätverket och den individuella 

medlemmen förändras över tid (Sjöstrand, 2004). Detta menar författaren vidare gör att det 

inte är målen som mekanism som håller ihop nätverksorganisationen. Vi konstaterade precis 

att mål och syften för de enskilda medlemsföretagen ger upphov till en problematik avseende 

samarbeten i nätverksorganisationer. Genom empirin har vi kunnat se att det inte heller finns 

någon hierarkisk struktur som kännetecknas av gemensamt ägande för någon av 

respondenternas nätverksorganisationer. Vad de dock har gemensamt är att det upprättas avtal 

mellan nätverket och dess medlemmar om än av varierande formalitet mellan de olika. Edgren 

och Skärvad (2010) anser att det är just avtalen som skulle kunna identifieras som det som 

håller det organisatoriska nätverket samman.  

 

Enligt Lindkvist m.fl. (2014) är nätverkens betydelse större för mindre företag då de, i 

jämförelse med stora företag, inte har samma möjlighet att hantera de krav som de ställs 

inför.  Nätverk kan då utgöra ett effektivt sätt att ta tillvara på andra aktörers erfarenheter och 

förbindelser. Till följd av det här har författaren kunnat se en ökad utveckling av offentliga 

stödformer till framförallt mindre företag för att genom samverkan skapa konkurrensfördelar, 

ofta inom ett geografiskt område. Samtliga nätverksorganisationer som vi har varit i kontakt 

med har uppgett att deras nätverk består framförallt av mindre och medelstora företag. Många 

av företagen är väldigt små företag och söker sig till nätverk för att få tillgång till resurser och 

kunskap för att skapa sig konkurrensfördelar. Lindkvist m.fl. (2014) menar att de har kunnat 
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se en ökad utveckling av offentliga stödformer. Förutom en liten medlemsavgift som även i 

detta avseende tas ut av alla nätverksorganisationer sker finansieringen uteslutande genom 

offentliga stödformer. Sammanfattningsvis från de projekten som vi har tagit del av handlar 

det i förstahand om medel från europeiska socialfonden, tillväxtverket, regionförbundet och i 

LRFs projekt skogsstyrelsen. 

 

Även om det gäller en enskild organisation eller en nätverksorganisation, som denna studie 

fokuserar på, innehar organisationerna en önskan om det framtida tillståndet. Tillståndet 

beskrivs ofta som en vision och beskriver organisationen i generella termer (Nilsson & Olve, 

2013). Visionen menar Ferreiraa och Otley (2009) är en ställning som organisationen ska 

styra mot. Författarna menar vidare att visionen konkretiseras genom uppställda strategier om 

hur organisationen ska drivas för att på lång sikt nå sina mål och vision. Genomgående har 

alla nätverksorganisationer ett uttalat fokus, eller vision om vad verksamheten syftar till. 

Projekten kan ses som den strategi nätverksorganisationerna har för att på lång sikt nå sina 

uppställda mål och visioner. Strategier menar Nilsson och Olve (2013) ska användas som 

underlag för att fördela resurser på ett effektivt sätt. Som tidigare nämndes är verksamheterna 

nästan uteslutande finansierade av offentliga medel vilket gör att nätverksorganisationerna 

inte själva är finansiärerna. Samtliga respondenter har vittnat om att det här påverkar 

projektens utformning och verksamhetsstyrning i väldigt hög grad. Det är i sin tur något som 

påverkar nätverkens strategi då projekten kan ses som organisationens strategi för att nå den 

uttalade visionen. 

 

Porter (1998) menar att ett uttalat fokus om exempelvis bransch eller geografiskt område är en 

viktig aspekt för att organisationer ska lyckas. De fem nätverksorganisationerna vi har 

undersökt har alla ett uttalat fokus där branscherna skiljer sig åt. Jämförelse för att visa på 

skillnaderna kan till exempel göras mellan LRFs starka fokus på den gröna näringen mot IUC 

som framförallt riktar sig till aktörer inom industrisektorn. Ur intervjuerna har det framgått 

tydligt att syftet med nätverket påverkar var nätverksorganisationerna söker medel från till 

sina projekt, då olika offentliga institutioner har olika fokusområden. Därför efterfrågar också 

olika finansiärer olika syften och utformningar med projekten vilket starkt påverkar hur 

verksamheten bedrivs i nätverksorganisationer.  

 



	  

	   47	  

5.2	  Projektutformning	  
Nilsson och Olve (2013) kategoriserar projekt inom olika kategorier där vi utifrån vårt 

resultat kan se att samtliga nätverksorganisationer i studien arbetar inom utvecklingsprojekt. 

Projekten som nätverken driver syftar till att utveckla antingen produkter eller tjänster genom 

nätverkens kunskap. Detta är något vi kan se hos Videum Science Park (VSP), Torsås 

Företagscentrum (TFC), IUC Kalmar län och Coompanion. LRF arbetar istället med att 

tillföra kunskap till dess medlemmar för att skapa en ökad förståelse inom och för den gröna 

näringen. Att många verksamheter idag har blivit allt mer projektorienterade menar Berggren 

och Lindkvist (2001) grundar sig i kundernas ökade krav på individuella behovslösningar. 

Vilket i sin tur ställer stora krav på att företag och organisationer hänger med i utvecklingen 

genom innovativ och snabb produktutveckling. 

 

Vi kan se hur VSP, IUC och TFC arbetar med små till medelstora företag för att hjälpa dem 

att utvecklas. Stefan från VSP berättar om ett projekt de har drivit som gick ut på att 

de intervjuade olika medlemsföretag och konkretiserade deras affärsidé för att sedan låta de 

företag med tillräckligt konkreta idéer få träffa investerare. Investerarna ska sedan bidra med 

kapital för att få företagen att växa. När projekt skapas har företagen, enligt Nilsson och Olve 

(2013) begränsningar i form av tid, kvalité och kostnader. Att dessa tydligt har format 

projekten kan vi se hos de nätverksorganisationerna som vi har studerat. Ett exempel på detta 

är när Helene på LRF inledningsvis ville introducera ett projekt om kunskap kring vildelivet, 

men sedan behövde ändra sig till att även inkludera miljöaspekter på grund av att det endast 

fanns offentliga finanser inom det sistnämnda området från Skogsstyrelsen. Problematiken att 

inte vara sin egen finansiär har tidigare identifierats i analysavsnittet 5.1, nätverkets 

uppbyggnad.   

 

I intervjuerna med nätverksorganisationerna har vi kunnat identifiera att projekten även kan 

ha begränsningar i form av hur medlemsföretagens mål och vision är uppsatta. Att olika 

medlemmar som ingår i ett specifikt projekt har olika mål med sina verksamheter gör att 

projekten måste anpassas till medlemmarna för att kunna ge upphov till ett väl fungerande 

samarbete. Därför är det vanligt att projekten har utformats med ett väldigt övergripande syfte 

och att aktiviteterna i projekten utformats efter medlemmarnas behov. I samtliga 

nätverksorganisationer har vi kunnat identifiera att man i någon mån utför en behovsanalys 

genom i vissa fall databaserade analyser, vilket IUC gör, men i de flesta fallen identifieras 

behoven genom intervjuer och enkäter. Det här är en problematik som nätverkets nav hela 
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tiden måste ta hänsyn till. Att det kan vara upphov till begränsningar och intressekonflikter 

blir tydligt hos projektet i LRF genom bilagorna c och d. Nilsson och Olve (2013) anser att 

det är av stor vikt att projektens mål formuleras på ett sådant sätt att det ger kraft och 

vägledning i projektet. Detta blir av yttersta vikt för nätverksorganisationerna när det inte 

längre enbart handlar om en organisations mål med projektet utan flertalet. 

 

Styrningen av projekten menar Nilsson och Olve (2013) sker i huvudsak genom uppsatta mål. 

Målen delar de vidare upp i två kategorier, effektmål och projektmål. Projekten som våra 

respondenter har beskrivit för oss är ofta av projektmålskaraktär då ett syfte med projektet 

sätts upp för vad projektet syftar till att leverera. Effektmål preciseras också till viss mån men 

det är något vi huvudsakligen ser genom påtryckningar från finansiären. Effektmålens 

karaktär är för de flesta projekten i empirin inte avsedd för att mäta själva 

kunskapsgenereringen i projektet, utan syftar ofta till att mäta variabler av annan karaktär. 

Exempel på den typen av effektmål kan vara antalet män och kvinnor som deltar i projektet 

eller mål i form av att ett visst antal företag ska inkluderas i ett projekt. Endast för två av 

studiens medverkande nätverksorganisationer, LRF och VSP, har vi kunnat identifiera att man 

har använt effektmål som har syftat till att identifiera vad projekten faktiskt har genererat.  

 

Nilsson & Olve (2012) menar att projekt främst bör styras mot uppsatta mål och detta är en 

verklighet som respondenterna vittnar om, men respondenterna menar vidare att målen med 

projekten styrs av finansiären. Projektansökningar lämnas in till finansiären i ett tidigt skede 

där syftet och målen tydligt måste framgå i projektplanen. Vidare framgår det att när 

projektansökan lämnas in ska en omfattande budget bifogas, se bilaga e, där alla aktiviteter är 

noga kostnadsberäknade. Enligt Berggren och Lindkvist (2001) ska ett projekt kategoriseras 

av en begränsad budget, men Helene på LRF är kritisk och menar att 

nätverksorganisationerna är alldeles för hårt styrda av det här då en ändring i både budgeten 

eller någon aktivitets innehåll måste godkännas av finansiären, något som även bekräftas av 

resterande respondenter.  

5.3	  Nätverkets	  styrning	  genom	  prestationsmätning	  kontra	  budget	  i	  projekt	  
Enligt Ferreiraa och Otley (2009) skapas effektiva prestationsmått genom visioner och mål. 

När nätverksorganisationerna utformar projekten kan vi se hur prestationsmåtten skapas 

genom medlemsföretagens mål och visioner. Enligt Nilsson och Olve (2013) skapas sedan 

antingen effektmål eller projektmål som sedan formas genom begränsningar vilka är tid, 
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kvalité och kostnader. Ferreiraa och Otley (2009) menar att målen som skapas genom 

nätverksorganisationen i samarbete med medlemsföretagen har en betydande påverkan för 

vilka prestationsmått som skapas. Att förena nätverksorganisationens och de enskilda 

medlemmarnas mål med projekten identifierades redan i projektutformningsanalysen, där en 

behovsanalys konstaterades vara av yttersta vikt för att lyckas skapa en samsyn kring vad 

projektens mål och syfte bör vara. LRF hade i sitt specifika fall identifierat behoven men inte 

förankrat syftet och målet med företagen som var med, se bilagorna c och d. När LRF sedan 

lyckades förankra målen lyckades de få fram några icke finansiella prestationsmått som var 

mätbara. Nilsson och Olve (2013) menar på att måtten ska skapas enligt följande metodik. 

Bestäm syfte, bestäm mät objekt, bestäm mätenhet och bestäm mätpunkt. Efter det menar 

författarna att projektet bör bestämma metod för värdeberäkningen vid uppföljning. Vi kan se 

att LRF har följt metodiken som Nilsson och Olve (2013) förespråkar. LRF har sedan valt att 

använda sig av i procent utfört när de bestämde metod för värdeberäkning, vilket då blev den 

procentuella kunskapsökningen. Enligt Meyer (2002) är det bra att ta fram icke-finansiella 

mått där de finansiella måtten sedan följer och kartlägger hur utfallet blir. Vi kan se detta i 

LRFs projektet där Helene berättade att de hade en budget som följde hur kostnaderna 

fördelades i projektet. Enligt Simons (2013) är det viktigt att prestationsmåtten skapar en 

kontroll för att kunna ta beslut där organisationen kan ändra sin input för att få en annan 

output som är i linje med målen och syftet. Detta är dock svårt att för oss att se hos LRF då 

Helene endast berättade att hon gjorde en snabb analys av enkäterna själv för att se hur det 

gick under projektets gång men att hon inte berättade hur hon ändrade för att nå önskat 

resultat. Det här verkar vara ett återkommande problem bland alla nätverk vi har undersökt.  

 

Förslagsvis kan nätverken när de arbetar i projekt använda sig av det som Simons (2013) 

nämner som diagnosbaserat styrsystem för att skapa mål och syften som enligt Anthony m.fl. 

(2014) inte enbart ska vara mätbara utan också handlingsbara. Styrsystemet menar Simons 

(2013) baseras på kritiska prestationsmått för att kunna se vad resultatet blir så att nätverket 

kan ändra input för att få den önskade outputen. Enligt Nilsson och Olve (2013) är det viktigt 

att tänka på ett antal principer när styrsystemen skapas. Principerna är enkelhet, relevans, 

begriplighet, tillgänglighet, deltagande och acceptans och dem skulle kunna appliceras när 

nätverken skapar egna styrsystem i projekt enligt metodiken från det diagnosbaserade 

styrsystemet som Simons (2013) tagit fram. Det diagnosbaserade styrsystemet kan skapas på 

många olika sätt men förslagsvis kan nätverksorganisationerna använda Nilsson och Olves 

(2013) metodik som ett bra alternativ för projekt. Vi har upptäckt från våra intervjuer att de 
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flesta nätverken som vi studerat vill öka kunskapen och utveckla företagen på detta sätt, där 

kompetensutveckling står i fokus. Vi kan här se hur Porters (1998) fokusstrategi appliceras 

bland nätverken och leder till att de blir mer effektiva samtidigt som det blir lättare att ta fram 

prestationsmått när nätverken är mer stringenta. Vidare behöver en kartläggning av behovet 

hos företagen göras för att kunna ta fram prestationsmått enligt Nilsson och Olves (2013) och 

Simons (2013) strategi. När behovet har identifierats från de olika företagens vision och mål 

behöver en objektiv bedömare bedöma hur mycket kunskap personen eller företaget har inom 

området. Därefter sätts det en standard som baseras på kunskapen och Meyer (2012) 

föreslår som sagt att dessa delas in i max tre icke-finansiella mått. Vidare ska det finnas en 

handlingsbar plan för hur kunskapen ska öka vilket kan variera från projekt till projekt. I 

LRFs specifika fall skulle Helene kunnat använda informationen som de mätte genom deras 

prestationsmått. Hon hade kunnat informera handledarna som styrde kurserna om vilken 

information som bör förbättras, vad som kan förbättras och vad som redan är bra. Det skulle i 

sin tur göra att resurserna fördelas bättre då handledarna fördelar sin tid mer effektivt, genom 

att fokusera på det som behöver förbättras. Sannolikt skulle det här leda till ett bättre resultat 

då styrningen blev tydligare. 

 

Vi kan se att alla nätverksorganisationer använder sig av en budget för att styra projekten där 

de har allokerat exakt hur mycket varje aktivitet de planerat kommer att kosta. Enligt Anthony 

m.fl. (2014) ska budgeten för kortare projekt vara utformad på det här sättet. Dock menar 

författaren att en budget för längre projekt ska vara svagt kostnadsplanerad för de senare 

inplanerade aktiviteterna. Något som dock blir ett problem för företagen då merparten av 

projekten i nätverksorganisationerna finansieras genom offentliga medel. Nätverken tvingas 

därför budgetera för varje aktivitet redan när projektansökan skickas in för att få finansiering 

till att starta projektet. Den nämnda arbetsgången gör att det blir svårare att styra projektet, 

vilket Stefan på VSP förklarar genom att styrramarna blir mer bestämda när budgeten är 

inlämnad och projektet startas. Han säger att budgeten självklart revideras om det kostar 

mindre eller mer för aktiviteterna men hur mycket som varje aktivitet har budgeterats för är 

förbestämt.  

 

Enligt Meyer (2002) finns det olika grader av osäkerhet i projekt. Simons (2013) 

diagnosbaserade styrsystem skulle kunna minska denna osäkerhet genom en tydligare 

styrning då styrningen baseras på information och inte nätverkens intuition. Detta skulle 

kunna gör att nätverken osäkerheten minskar ännu mer i projekt som redan har en låg 
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osäkerhet. Samtidigt finns det olika sorters projekt där projekt som har en väldigt hög 

osäkerhet gör det omöjligt att hitta, som Stefan från VSP säger, ”kvantifierbara mål”. Då får 

projekten istället använda sig av framåtblickande mål menar Stefan. Anthony m.fl. (2014) 

menar på att aktiviteter som sker väldigt långt fram i tiden ska vara vagt budgeterade. Det här 

blir väldigt svårt eller direkt omöjligt då de flesta projekten är offentligt finansierade och 

finansiären vill ha en detaljerad budget för samtliga aktiviteter. Enligt Kullvén (2009) finns 

budget till för att skapa resursallokering, ansvarsfördelning och medvetenhet i företaget. Vi 

kan se att budgeten är viktig, speciellt när det handlar om offentliga medel där finansiären 

behöver kunna utkräva ansvar mot personerna som driver projektet. Vi ser dock samtidigt att 

detta försvårar processen att styra projektens aktiviteter. Därför bör projekten i största 

utsträckning utformas enligt tanken kring ett diagnosbaserat styrsystem där de icke-finansiella 

måtten följs av finansiella mått för att se hur resurserna allokeras gentemot finansiären. Det 

grundläggande för att ett diagnosbaserat styrsystem ska fungera är att prestationsmåtten ska 

vara mätbara och handlingsbara och därför är dessa av yttersta vikt i projekten.  

5.4	  Utvärdering	  av	  projekt	  i	  nätverk	  
Sandberg och Faugers (2012) anser att det är viktigt att klargöra och precisera utvärderingens 

bakgrund, motiv, syfte och användningen av resultatet innan nätverken börjar utvärdera i 

projekten. Författarna menar vidare att varför utvärderingen tas fram är en viktig faktor för att 

förstå och kunna hantera olika motiv, intressekonflikter och andra faktorer som skulle kunna 

påverka utvärderingen. Varför nätverksorganisationerna utvärderar projekten har tydligt 

framgått i empiriinhämtningen där samtliga respondenter framhäver att de utvärderar främst 

av två skäl. Den främsta anledningen till att nätverksorganisationerna utvärderar projekten i 

den mån som de gör beror framförallt av på krav från projektens finansiär som i vårt 

empiriska material framförallt har varit europeiska socialfonden, tillväxtverket, 

regionförbundet samt skogsstyrelsen. Finansiären kräver i samtliga fall att utvärderingen ska 

lyfta fram hur väl projektplanen har följts samtidigt som det ligger stort fokus på 

finansieringen och hur väl man har förhållit sig till budgeten som ska redovisas väldigt 

utförligt. Detta anser några av nätverksorganisationerna, bland annat Torsås Företagscentrum, 

där Tuulikki gärna skulle sett mindre krav och restriktioner från finansiärerna för att 

underlätta arbetet för nätverken. Då projekten utvärderas mot projektplanen resulterar det i att 

nätverksorganisationernas utvärderingsarbete påverkas redan när projektansökan lämnas till 

finansiären. 
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Projektplanen preciserar för finansiären vad syftet och målen med projektet är och det är detta 

som i utvärderingen kommer att följas upp. Sandberg och Faugers (2012) lyfter fram tre olika 

motiv till varför och hur utvärderingen kan konkretiseras och vad vi kan se är utvärderingen 

för projekten i de nätverksorganisationerna vi studerat främst till för att kontrollera, granska 

och revidera. Revideringar har i några fall behövts göras men då under projektets gång, det 

har främst handlat om budgetrevideringar som då måste godkännas av finansiären. 

Utvärderingen under själva projektet lyfter Jerkedal (2010) fram som en viktig del för att ge 

underlag om korrigeringar måste göras. Samtliga respondenter fick frågan om de trodde att 

utvärderingen hade sett annorlunda ut ifall projekten var egenfinansierade, alla svarade att de 

förmodligen skulle arbeta på samma sätt. Respondenterna ansåg att det är viktigt att ta lärdom 

och samtidigt säkerställa att målen blivit uppfyllda. Vi instämmer i varför utvärderingen bör 

göras för att ta lärdom och säkerställa att målen nås men om projekten skulle finansieras av 

egna medel skulle det med stor sannolikhet finnas en större kostnadsmedvetenhet. De skulle 

förmodligen inte spendera lika mycket pengar på externa utvärderare som det i många fall är 

idag. Undantaget är LRF där vi har kunnat identifiera en systematisk undersökning av 

aktiviteternas värde och betydelse genom en internt upparbetad utvärderingsprocess för 

samtliga projekt oavsett finansiär, precis som Sandberg och Faugers (2012) förespråkar.  

 

För att kunna mäta en aktivitets värde och betydelse som Sandberg och Faugers (2012) 

förespråkar att utvärderingen ska syfta till, förutsätter det att vad som ska mätas och 

utvärderas är förutbestämt. Författarna pekar ut det som en central del för att kunna mäta en 

aktivitets värde och betydelsen att bedömnings- eller värderingskriterier på förhand 

definieras. Projekten i nätverksorganisationerna har förutbestämda bedömnings- och 

värderingskriterier i form av, som Nilsson och Olve (2013) kategoriserar dem effektmål och 

projektmål. Målen fastställs som tidigare diskuterats redan vid projektansökan. Men vi kan 

inte bara konstatera att dem har olika bedömnings- och värderingskriterier utifrån effekt- och 

projektmålen utan att studera närmare vad de faktiskt företräder.  

 

Vid intervjuerna och genom material från de olika projekten har vi kunnat identifiera en 

gemensam nämnare med undantag för LRF. Effekt- och projektmålen består uteslutande med 

undantag för det övergripande projektsyftet av effektmål som egentligen inte säger något om 

vad projekten i sig faktiskt genererar. Stefan från VSP vittnade om svårigheten att ta fram 

kvantifierbara mål när det ofta handlar om kunskapsprojekt vilket alla fall som vi har studerat 

till största del handlar om. De effektmål som vi har kunnat identifiera har handlat om andelen 
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män och kvinnor i projekten, antalet medlemsföretag som skulle deltaga och av liknande 

karaktär vilket de sedan har utvärderat mot. Utvärderingen för samtliga fall syftar vidare till 

att belysa hur väl de har uppnått projektets syfte. Det här görs framförallt genom 

djupintervjuer med deltagare från projektens medlemsföretag och vid större projekt utförs 

utvärderingen och intervjuerna ofta av en extern utvärderare. Vi kan konstatera att samtliga 

nätverksorganisationer utvärderar samtliga projekt, men vad utvärderar man egentligen och 

hur kan aktiviteternas värde i projekten mätas med bakgrund till vad som precis har 

beskrivits? Jerkedal (2010) diskuterar hur utvärderingen ska utformas med hänsyn till när och 

hur den ska användas. Författaren presenterar olika syften för utvärderingen, vi kan i teorin 

identifiera flera syften som är applicerbara mot den insamlade empirin. Samtliga 

nätverksorganisationer har använt sig av prognostisk utvärdering vid projektets start då 

projektplanen måste godkännas av finansiären, alltså har projekten indirekt klassificerats som 

realistiska. Summativ utvärdering och formativ utvärdering kan också identifieras i empirin, 

alltså att utvärderingen har använts både under och efter projektet. Det förstnämnda för att ge 

underlag och stöd under projektets gång för att vid behov ändra riktning, formativ utvärdering 

har som syfte att identifiera projektets måluppfyllelse efter att det är avslutat.  

 

Samtliga nätverksorganisationer arbetar med dessa utvärderingar då finansiärerna kräver 

delrapporter under projektets gång samt en omfattande slutrapport efter avslutat projekt. 

Jerkedal (2010) presenterar flertalet modeller för hur utvärderingen ska gå till. Merparten av 

modellerna används redan av de flesta nätverksorganisationerna utifrån en granskning av 

empirin men utvärderingen mot projektens mål och projekten i helhet grundar sig som 

tidigare konstaterats till stor del på subjektiva bedömningar genom intervjuer. Något som 

sticker ut som har kunnat identifieras är VSP som till viss mån använt sig av 

kostnads/intäkts/effektivitets-utvärdering där de har försökt att nå en investeringsgrad på 30 

% för projektet i fråga. Vi tolkar det här som att de försökte identifiera om den ekonomiska 

nyttan översteg kostnaderna eftersom VSP samtidigt utvärderade mot budgeten, dock av krav 

från finansiären. Det andra exemplet som sticker ut från de övriga är som tidigare flertalet 

gånger nämnts LRF som i sina utvärderingar både under och efter projektets slut haft 

kvantifierbara mål som har kunnat visa, eller vart fall kunnat ge en fingervisning om vad 

projektet faktiskt har genererat. Det anser vi minskar subjektiviteten i utvärderingen som 

annars endast sker mot bakgrund av intervjuer, enkäter och budgeten.   
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6	  Slutsats 
I det här avsnittet vill vi ge svar på vår frågeställning och visa på om forskningsrapporten har 

uppnått sitt syfte. Vi vill även ge ett förslag på hur nätverk kan arbeta med prestationsmätning 

och utvärdering. Till sist vill vi även ge förslag på vidare forskning.  

6.1	  Svar	  på	  forskningsfrågan	  	  
Forskningsfrågan vi inledningsvis formulerade lyder: 

Hur arbetar nätverksorganisationer med utvärdering och prestationsmätning i projekt 

tillsammans med dess medlemsorganisationer? 

 

Utifrån vår analys har vi kommit fram till följande slutsatser som besvarar vår 

forskningsfråga: Vi kan se att nätverken öppnar upp för nya förbindelser och 

kommunikationslinjer tvärs över både sociala och geografiska gränser. En anledning till att 

nätverk har blivit allt vanligare är mot bakgrund till den allt högre graden av globalisering 

som företag och organisationer idag möter. Nätverksorganisationer har då framstått som ett 

effektivt sätt att stötta och öka små och medelstora företags konkurrenskraft. Som grund för 

att uppnå detta har nätverken visionen att genom samverkan skapa varor, tjänster eller 

generera kunskap. För att nå denna vision har samtliga av studiens nätverk en strategi som 

kartlägger medlemsorganisationernas behov, denna kallas behovsanalys. En problematik som 

har uppdagats för behovsanalysen är att nätverksorganisationerna består av enskilda 

medlemsorganisationer som alla är uppsatta som verktyg för att nå den enskilde aktörens 

bakomliggande mål. Samtidigt är nätverksorganisationernas fokus i sin tur starkt påverkade 

av finansiärerna och vad dessa efterfrågar vid projektansökningar då det ena året kan ligga 

fokus på globaliseringseffekter och nästa år på miljön. Detta gör att det inte är målen som 

mekanismer som håller ihop nätverket. I analysen konstaterade vi att 

nätverksorganisationernas strategier för att nå visionen sker genom projekten. Strategierna ska 

användas som underlag för att fördela resurserna effektivt när det kommer till projekten. 

Samtidigt som verksamheterna nästan uteslutande är offentligt finansierade måste nätverkets 

nav inte bara föra samman de enskilda medlemmarnas behov men samtidigt förhålla sig till de 

fokusområden som finansiären vill uppnå. Detta har vi utifrån vår analys sett påverkar 

projektens utformning och även styrningen i högsta grad.  

 

För att kunna förstå hur nätverksorganisationerna arbetar med utvärdering och 

prestationsmätning i projekt, vilket vår forskningsfråga avser, är det viktigt att ha en förståelse 
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för projektens uppkomst i regel att förstå vilka mål man sedan mäter och utvärderar mot. 

Samtliga projekt som har berörts i studien använder sig av olika former av uppställda mål, 

mer precist projekt- och effektmål. Projekten präglas till stor del av att finansiären, som oftast 

inte är nätverksorganisationerna själva utan projekten finansieras nästan uteslutande av 

offentliga medel. Detta tar sig uttryck i att målen för projekten måste fastställas redan vid 

projektansökan och är sedan svåra att ändra då en revidering kräver ett godkännande av 

finansiären. Från analysen kunde vi identifiera mer konkret hur projektet i LRF var tvingat att 

ändra fokus efter krav från finansiären för att få tillgång till offentliga medel. Som ett resultat 

av vad finansiären kräver av projektansökan läggs även grunden för vad som senare ska 

utvärderas och mätas. Vidare har vi i effektmålen kunnat konstatera att de kvantifierbara 

målen som utkräves av finansiären i alla fall förutom två saknar koppling till vad projektet i 

sig genererar, samtidigt som nätverksorganisationerna endast verkar förhålla sig till vad 

finansiären kräver utan att ta fram ytterligare kriterier själva, vilket är ett stort problem. 

Istället handlar målen om fördelningen av män och kvinnor i projekten för att nämna ett 

exempel på mål. Avsaknaden av kvantifierbara mål som identifierar vad projekten faktiskt 

genererar påverkar i vilken mån man senare kan utvärdera värdet av ett projekt. Målen 

fastställes redan vid projektansökan och fastställer därav kriterierna för vad man mäter och 

senare utvärderar. Vi kan därmed se att de inte använder sig av prestationsmätning för att 

styra projektet utan att de uteslutande använder sig av budgeten när de styr projekt 

tillsammans med sina medlemsorganisationer. Budgetstyrningen används främst för att 

nätverken är tvingade att redovisa varje aktivitet i detalj mot finansiären som ett sätt för 

finansiären att utkräva ansvar. Vi anser och har sett samband med nätverken där styrramarna 

blir väldigt strikta efter att budgeten är satt och pengarna har sökts av finansiären. Detta 

resulterar i att det inte finns mycket utrymme för att redigera aktiviteternas innehåll när 

projektet väl har startat. 

 

Utvärdering är något vi har sett att alla nätverken har arbetat med. Det huvudsakliga syftet är 

för att nätverken själva inte äger några pengar att driva projekt med utan organisationerna 

ansöker om det från europeiska socialfonden, tillväxtverket, regionförbundet samt 

skogsstyrelsen. Det gör att dessa offentliga myndigheter vill ha olika rapporter om hur 

finansieringen spenderas. Det finns olika utvärderingsmodeller som vi har funnit att nätverken 

använder i projekten. Den prognostiska utvärderingen används för att ansöka om finansiering 

till projektplanerna som nätverken skapar. Den summativa utvärderingen är delrapporterna 

som nätverken skapar under projektens gång, detta för att ge underlag till hur budgeten ligger 
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till. Den formativa utvärderingen där nätverken identifierar projektens måluppfyllelse efter att 

det är avslutat, för att redovisa till finansiären hur pengarna har spenderats. Vi kan konstatera 

att utvärderingen grundar sig från budgeten men även från kvalitativa djupintervjuer och 

enkäter. Vid den sistnämnda utvärderingsmetoden hyr nätverken oftast in en extern part för att 

utvärdera genom intervjuerna och enkäterna för att avgöra hur väl man har uppnått 

projektetens mål och syfte. Vi anser att dessa utvärderingar belyser på vilka aktiviteter som 

pengar har spenderats men tyvärr inte för vad pengarna var ämnat att ge i forma av 

värdeskapande aktiviteter. Frånvaron av kvantifierbara mål mot vad projekten faktiskt 

genererar gör det väldigt svårt att utvärdera projektens värde och betydelse. Intervjuerna som 

används i syfte att skapa underlag för utvärderingen kantas med stor sannolikhet av en hög 

grad av subjektivitet. Det här resulterar i att utvärderingen till stor del grundas i vilka mål och 

syften de enskilda medlemsföretagen hade med projekten som tidigare har lyfts fram som en 

av utmaningarna för nätverksorganisationerna att på ett bra sätt sammanföra.  

 

Syftet med rapporten var att beskriva och förklara hur nätverksorganisationer arbetar med 

utvärdering och prestationsmätning i projekt. Då projekten inkluderar nätverksorganisationens 

medlemmar syftade rapporten vidare på att undersöka hur medlemmarnas varierande visioner, 

strategier och mål med projekten påverkar utvärderingen och prestationsmätningen för 

nätverkens nav. Syftet upplever vi med utgångspunkt i hur vi har besvarat vår forskningsfråga 

att rapporten har uppnått.  Vidare vill vi klargöra att de slutsatser vi har dragit utifrån vår 

flerfallsstudie inte går att generalisera, då ytterligare undersökningar med ett större urval bör 

göras. Dock menar vi att vi utifrån vår undersökning kan se ett tydligt mönster om hur 

nätverksorganisationer arbetar med prestationsmätning och utvärdering i projekt.  

6.2	  Förslag	  på	  nätverkets	  styrning	  
Vi anser att nätverken bör skapa sig en standardiserad process när de söker efter 

finansieringsmöjligheter och när de kartlägger medlemsorganisationernas behov. Detta för att 

nätverken ska öka effektiviteten genom att veta vart och hur de ska allokera resurserna. Det 

kan vara allt från ett affärssystem till att de helt enkelt följer en viss process när de söker efter 

företagens behov. När de hittat dem bör de skapa en projektplan utifrån effektivitetsmål där 

de kartlägger hur aktiviteterna ska kunna skapa värde. Effektivitetsmålen ska sedan brytas ner 

till prestationsmått som ska vara mätbara och handlingsbara mål. När nätverket har 

säkerhetsställt att målen är mätbara och handlingsbara skapar de en budget där finansieringen 

fördelas mellan aktiviteterna. När det är klart lämnar de in projektplanen för att ansöka om 
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finansiering till projektet. När projektet startar använder de sig av metodiken kring det 

diagnosbaserade styrsystemet som baserar sin styrning från prestationsmåtten, metodiken 

förklaras ingående i avsnitt 5.3 i vårt analyskapitel. Att använda styrningen enligt det 

diagnosbaserade styrsystemet leder till att projektet kan styras bättre även när projektplanen är 

inlämnad. Det diagnosbaserade styrsystemet gör nämligen att effektmålen bryts ner i 

prestationsmått som sedan indikerar hur projektledaren ska agera för att nå ett önskat resultat 

under projektets gång. Prestationsmåtten använder både finansiell och icke- finansiell 

information för att styra, vilket gör att utvärderingen sedan kan använda denna information 

för att direkt redovisa till finansiären hur effektmålen har ändrats. Det kan även visa på vilken 

värdeökning eller effekt som har skapats i projektet. På så sätt sparar de både tid och resurser 

för nätverken då de slipper att göra en utvärdering efter projektet eller stämma av med olika 

del rapporteringar under projektets gång. Vi är medvetna om att rapporteringarna kan vara 

tvingande av finansiären men vi anser att det blir självklart vad som ska stå i rapporterna då 

informationen redan tas fram från prestationsmåtten. 

 

Skillnaden mellan att använda en budgetstyrning eller att styra med ett diagnosbaserat 

styrsystem som använder sig av prestationsmätning är att styrningen blir mer flexibel i 

projektet när det sistnämnda används. Det innebär även en styrning baserad på information 

som nätverket ständigt mäter under projektets gång. Vi har sett från samtliga nätverk att 

budgetstyrningen är väldigt hårt styrd från finansiären där den detaljerade budgeten som 

lämnades in vid ansökan om finansiering måste följas. Vi kan även se att det endast 

förekommer revidering av budgeten i form av att nätverken eller projektledaren använder sin 

intuition, vilket inte är bra då styrning ska baseras på objektiv information. Den största och 

viktigaste skillnaden mellan systemen är slutgiltigen att det diagnosbaserade styrsystemet 

använder sig av mätbara och handlingsbara mått till skillnad från budgetstyrning där man 

endast använder mätbara mått. 

6.3	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
Vi föreslår att en framtida kvantitativ studie genomförs för att studera hur nätverken 

kartlägger medlemmarnas behov, då detta är en viktig del för hur framgångsrikt ett nätverk 

och dess projekt kan bli. Ett annat förslag till vidare forskning är att genomföra en kvantitativ 

undersökning för att studera vart den utvärderade kunskapen tar vägen och hur man kan skapa 

en kunskapsöverföring från projekten i nätverken, då nätverken ofta driver projekt som redan 

har drivits i ett annat nätverk.  
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Bilaga	  c,	  Möte	  målbild	  LRF	  
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Bilaga	  d,	  Utfall	  möte	  med	  målbild	  LRF	  
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Bilaga	  e,	  Budget	  Torsås	  Företagscentrum	  
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Projektets	  utformning	  
påverkas	  av	  tid,	  

kvalité	  och	  kostnader.	  	  

Prestationsmätning
,	  varför	  tillämpas	  

det?	  Projektstyrning	  

Budgetstyrning	   Styrsystem	  

Projektet	  startar	  

Osäkerhet	  
påverkar	  
styrningen	  i	  
projektet.	  

Analys	  modeller	  
	  
Modell	  1	  (Författarna)	  
	  
	  
	  

 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	    

Modell 2 (Författarna) 

	  

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Modell	  3	  (Författarna)	  
	  
	  
 
	  
	  
 

 
	  

 
	  
	  
	  
 

 

 

Nätverksorganisationer	  
bygger	  på	  en	  vision	  och	  strategi.	  

Styrning	  
Grundar	  sig	  i	  strategi	  
vart	  och	  hur	  ska	  

resurserna	  fördelas.	  

Bygger	  på	  enskilda	  
medlemsföretag	  och	  
organisationer.	  	  

Projektens	  huvudmål.	  

Effekt	  mål.	   Projekt	  mål.	  

Projekt	  startar.	  
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Utvärdering	  under	  projekt	  

Utvärdering	  efter	  
projektslut	  

Utvärderingsmodeller	  

Kan	  ytterligare	  effekter	  
identifieras?	  	  

Syftet	  med	  utvärderingen?	  

Modell 4. (Författarna) 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


