PROSJEKTLEDERPROSESS

DEN OFFENTLIGA VERKSAMHETEN KAN INTE
MEKANISKT TA DE PRIVATA FÖRETAGENS MODELLER
FÖR UTVECKLINGS- OCH PROJEKTARBETE OCH TRO
ATT DE FUNGERAR.

Tomas Jansson Magisterprogrammet Tore H. Wiik Nordic Project
Projektledning, Karlstads Universitet, Sverige Management AS, Norge

Styrnings- och ledningsdynamiken ser inte lika ut i de båda världarna. PLP Prosjektlederprossessen är en modell som är utvecklad
för att hantera den offentliga världens speciella dynamik. Och den
ser ut att fungera.

ÄGARSKAP GER DRIVKRAFT

Drivkraften i utveckling är att se en idé realiseras. Ägarskapet till
idén är viktig för drivkraften. Koppling mellan kreativitet, beslut
och realiseringen är en viktig motivationsfaktor.
Inom offentlig verksamhet är projekten ofta långvariga. Projekt
Utvecklingsverksamhet är idag en mycket viktig del av offentlig på flera år är inte ovanliga. Det betyder att de personer och de
verksamhet. Så har det inte alltid varit.
grupper som drivit fram idén och initierat satsningen ofta ersatts av
andra personer när projektet ska fortsättas, slutföras och resultatet
Utvecklingsverksamhet innebär att man
tas i bruk. De nya personerna känner inte
gör satsningar, man skapar nytt. Det innesamma ägarskap till idén. De styrs av nya
I offentlig verksamhet är
bär att man driver projekt.
förutsättningar. De har inte samma glöd.
förankringsprocessen central. Projektet tappar fart.
Arbetsmetoderna lånas från näringslivet.
Men det finns viktiga skillnader mellan offentlig och privat verk- STYRA KONSULTER
samhet:
I offentlig verksamhet använder man ofta konsulter för att leda
större satsningar. Man saknar egen erfarenhet av den aktuella typen
FÖRANKRINGSPROCESS VERSUS FLEXIBILITET
av satsning. Man saknar ledarpersoner som kan flyttas ut ur den
I offentlig verksamhet är förankringsprocessen central. Beslut om normala hierarkin under tillräckligt lång tid. Konsulter innebär
utveckling och förändringar ska hinna tänkas igenom, diskuteras, också två risker.
belysas ur olika perspektiv. Konsekvenserna för olika intressegrup- Den ena risken är att konsulten blir bärare av idén och satsningens
per ska beaktas. Detta är viktigt eftersom det gäller samhället, det champion och den som personifierar satsningen. När konsulten går
gemensamma bästa och sådant som får konsekvenser för många eller byts ut, tappar man sin champion och satsningen tappar liv.
och för lång tid framåt. Trögheten i systemet är en del av demoDen andra risken är att konsulten har dubbla agendor. Att
kratins kärna.
genomföra satsningen snabbt, effektivt och så att den gagnar samFörankringsprocessen skyddas genom regelstyrning, hierarkiska hället. Men också att kunna fakturera arvode. Ju mer beroende
strukturer och formaliserade beslutsprocesser. Projektarbetsfor- uppdragsgivaren blir av konsulten, desto längre kan uppdraget
men bygger på tillfälliga strukturer, flexibilitet och pragmatism. fortsätta. Olika intressen kolliderar.
Här uppstår kollisioner när offentlig verksamhet genomför större
satsningar.

STAT & STYRING 3-2008

aktuelt

UTVECKLING OCH PROJEKT I
OFFENTLIG VERKSAMHET
– GÅR DET?

PLP PROSJEKTLEDERPROSESSEN
I mitten av nittiotalet hade Statens Nærings- och Utviklingsfond
SND (idag Innovation Norge) ansvar för uppföljning av omställningsarbete i norska regioner och kommuner med ensidig, och
därmed sårbar, näringsverksamhet. Arbetet leddes av Bjørn Gustav Nielsen. Han såg att det fanns stora problem i styrningen och
ledningen av det lokala utvecklingsarbetet, och skrev därför en
modell för utvecklingsarbete speciellt inriktad mot projekt i offentlig verksamhet: PLP Prosjektlederprosessen.
Uppgiften var att förena regelstyrningen i offentlig verksamhet
med behovet av både flexibilitet och uthållighet i utvecklingssatsningarna. Den lösning modellen valde var att definiera och betona
två viktiga verktyg:

aktuelt

EN SERIE AV PROJEKT

Rollen Projektansvarig kompletterar förankringsprocessen med
operativ kraft.

Projektägare

Projektansvarig

Prosjektledare
Fig. 2. I PLP finns rollen Projektansvarig mellan Projektägare och
Projektledare.

Det första är att en utvecklingssatsning delas in i en serie projekt,
i stället för en serie faser i ett enda långt projekt, som är vanligt i När projektledaren är en inhyrd konsult kan Projektansvarig också
de flesta näringslivsbaserade modeller.
bana väg för projektledaren i den offentliga organisationens labyEn indelning i faser innebär att man initierar en satsning en rinter. Och givetvis vara tillräckligt nära arbetet för att kunna styra
gång och att det därefter är underförstått
projektledaren så att konsultens dubbla
att projektet ska fullföljas genom alla faser.
Förankringsprocessen skyddas roller inte ska drabba beställaren. ProFaserna riskerar att glida in i varandra och
jektansvarig blir satsningens champion
genom regelstyrning, hieraroklara eller uteblivna beslut av projektäoch säkerställer att det finns en champion
kiska strukturer och formaligaren innebär att projektet bara fortsätter.
även när konsulten går hem.
Ägaren måste vara aktiv för att avbryta,
När projekten är riktigt stora och/eller
serade beslutsprocesser.
inte för att fortsätta.
komplicerade och har flera samverkande
Indelning av satsningen i en serie av projekt innebär att man ägare, föreslår PLP att man inför en roll Oppdragsansvarig, som
i stället tvingas att förankra och ta ställning till satsningen flera samordnar och representerar ägarna inför Projektansvarig.
gånger under arbetets förlopp. Förändrade förutsättningar vägs
in och delvis nya beslutsfattare i styrande organ får initiativet och ERFARENHETER FRÅN PRAKTIKEN
tar ägarskap över det fortsatta arbetet. Förankringen bekräftas och PLP har under åren använts i flera olika offentliga verksamheter i
satsningen får nytt liv.
Norge. I den grupp konsulter som arbetat med implementeringar,
PLP delar in en utvecklingssatsning i ett Konceptprojekt, som har man kunnat samla på sig erfarenheter. En viktigt lärdom, menar
följs av ett Planprojekt och slutligen ett Huvudprojekt.
Bjørn Gustav Nielsen, har varit att personer i ledande roller i offentlig verksamhet ofta förknippar projektarbetsformen med extra tung
och omfattade dokumentation. Många projektmodeller som florerar
KonceptPlanHovedinom det privata näringslivet och som lärs ut på projektkurser är
projekt
projekt
projekt
stora samlingar av detaljerade checklistor, dokumentmallar, mm.
Det blockerar. För att nå fram måste man i stället betona vikten av
Fig. 1. I PLP delas processen in i tydligt avslutade projekt, i stället förståelse av olika roller och betydelsen av beslutskvalitet, som ju
för faser som riskerar att gå i varandra.
också är det centrala i PLP-modellen.

ROLLEN PROSJEKTANSVARIG

STORD KOMMUNE FÖREGÅNGARE

Det andra verktyget handlar om att kunna skapa den flexibilitet och Stord kommune i västra Norge var föregångare bland offentliga
handlingsutrymme som är nödvändigt för att behålla projektets verksamheter med att driva utvecklingsarbete med stöd av PLPstyrfart, men utan att tappa den starka förankringsprocessen och modellen. Atle Bjørn Mæhle, som var kommunalsjef, var drivande i
den offentliga verksamhetens regelstyrning. Det blir gärna långt utvecklingen. Ett stort och konkret hot mot hela kommunen utlöste
mellan projektledaren och det offentliga
förändringsarbetet. I slutet av 1990-talet
organ, ofta en grupp, som äger projektet.
planerade Aker Kværner neddragningar
När projektledaren är en
PLP beskriver en roll mellan projektägasom motsvarade en fjärdedel av de totala
inhyrd konsult kan Projektren och projektledaren: Projektansvarig.
arbetstillfällena i hela kommunen! Hela
ansvarig också bana väg för
En satsning, ett projekt, initieras av till
kommunen mobiliserade för att hitta möjprojektledaren i den offentliga ligheter för innevånarna att kunna bo kvar
exempel ett kommunalt organ, som utser
en Prosjektansvarig för projektet. Denne
i Stord.
organisationens labyrinter.
styr sedan projektledaren löpande under
Man startade flera samarbeten melarbetet och utövar det ekonomiska ansvaret för projektägarens lan kommun och privata företag och upptäckte snart att det dels
räkning. Projektansvarig får sitt mandat från projektägaren genom var nödvändigt att hitta effektiva former för samarbete mellan det
den offentliga beslutsprocessen och kan därefter ta snabba och offentliga och det privata, och dels att de privata företagen var bättre
nära beslut om styrning, tolkning av ramar och omfattning. än kommunen på att arbeta i projekt. Det verkade därför rimligt
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att det var kommunen som lärde av det privata näringslivet – inte
tvärtom. Men man såg också att arbetssätten måste anpassas för
att kunna fungera i en offentlig verksamhet. Flera företag i kommunen använde metoden PLP och ett samarbete inleddes med
Bjørn Gustav Nielsen.

IMPLEMENTERING
Att implementera ett nytt sätt att arbeta med utveckling är också
utvecklingsarbete. Ett eget projekt. Atle Bjørn Mæhle framhåller
att den viktigaste framgångsfaktorn i Stord var kommunledningens
starka, praktiska engagemang och att all utbildning av politiker,
projektledare och medarbetare skedde utifrån verkliga projekt.
”Frågan var ’Hvor gør vi det?’, inte Om!”
En annan framgångsfaktor var att man tidigt utnämnde två
personer till ”superbrukare” med uppdrag att stödja och utbilda
direkt i olika aktuella projekt. De hjälpte olika projektgrupper att
anpassa hur modellen användes i just deras projekt. ”Modellen är
inte svår och den ska anpassas så att det fungerar praktiskt i varje
projekt,” säger Atle Bjørn Mæhle.

PROJEKTEN DOG UT ELLER FICK EGET LIV
Atle Bjørn Mæhle beskriver idag att de problem man såg med de
kommunala utvecklingsprojekten var av två slag:
Vissa projekt ”försvann i lösa luften”. De tappade sin förankring och styrfart för att så småningom dö ut av sig själva.
Andra projekt började så småningom att leva sitt eget liv.
Efter en tid fanns det ingen som kände ägarskap till dem
och de fortsatte själva utan styrning.

FÖRBÄTTRA UTVECKLINGSARBETET ÄR OCKSÅ
UTVECKLINGSARBETE

En tydlig erfarenhet från Stord kommune är betydelsen av att det
Atle Bjørn Mæhle pekar på en viktig skillnad mellan det privata
finns en champion också för implementeringen av ett nytt arbetsnäringslivet och det offentliga: I en politiskt styrd verksamhet
sätt. Att Atle Bjørn Mæhle kunde ta rollen som projektansvarig
rekryteras ledningen genom politiska val.
och vara champion för implementeringen
Det betyder att ibland är kommunala styav PLP i Stord kommune och envist driva
Ibland är kommunala styrande
rande organ bemannade med människor
på förändringen, hade antagligen stor
organ bemannade med
som är ovana vid att leda verksamhet.
betydelse för framgången. Han säger idag
människor som är ovana vid
Dessutom byts delar av ledningen ut vid
själv att det är viktigt att ha respekt för att
nyval, så att det kan vara svårt att få konförändring tar tid.
att leda verksamhet.
tinuitet och uppleva sitt ledningsansvar för
Stord kommune bekräftar andras erfapågående utvecklingsprojekt.
renhet att när man förändrar hur människor ska bete sig, måste
Under Stords implementering betonade man starkt dels de tydliga
det finnas någon som vågar ta täten och som finns kvar för att
beslutspunkterna då projektägaren ”startar om” projektet, och
skapa kontinuitet i förändringen. Recept: En genomtänkt modell,
dels rollen projektansvarig. I privata företag är ofta den som äger
en intern champion – och tålamod.
projektet och den som löpande stödjer och styr projektledaren
forfatterne
samma person, men i den offentliga verksamheten är det viktigt
att skilja dessa båda funktioner.
Den som vill veta mer om PLP och Stord kommune kan gå till www.
plputvikling.no respektive www.stord.no.

IDAG

Atle Bjørn Mæhle summerar nuläget: Idag styrs alla utvecklingsprojekt, för närvarande ca 25 större och flera mindre, med PLP. I
de stora projekten är rådmannen (den tjänsteman som är närmast
under den politiska ledningen i en norsk kommun) projektansvarig, medan i de mindre är rådmannen projektägare med PArollen delegerad. Man har överblick över det utvecklingsarbete
som pågår och har tillgång till bättre beslutsunderlag än tidigare.
På alla nivåer upplever man ett tydligare ansvar och det finns en
förutsägbarhet i det man gör.

Tomas Jansson Magisterprogrammet Projektledning, Karlstads
Universitet, Sverige och www.projektvision.se
Tomas Jansson var tidigare ansvarig för Ericssons projektutbildningar och en av huvudförfattarna till Ericssons projektmodell PROPS.
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Tore H. Wiik Nordic Project Management AS, Norge (wwwnpm.as)
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Fig. 3. Analys av Stord kommunes situation och val av lösning.

Symptom
Projekt försvinner i ”lösa

Lösning

Orsak

Förväntad effekt

Mycket tydliga besluts-

luften” och dör ut.

1. Förankring och ägarskap
har upphört.

Projekt börjar leva sitt
eget liv.

2. Styrningen är för svag
(vilket i sin tur beror på 1).

Rollen Projektansvarig mellan Projektledningen får närägare och projektledare.
het till stöd och styrning.

punkter.
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Upplevt ansvar i styrande
organ. Projektets status
förnyas flera gånger.

