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Förord 

Detta kandidatexamensarbete är skrivet vid instutitionen för Industriell teknik och 

management på Kungliga Teknsika Högskolan i Stockholm. Vi vill härmed tacka 

följande för att de har bidragit och deltagit under arbetets gång:  

 Anders Hansson – Handledare  

 Per-Anders Eriksson – Intervjuobjekt, Försvarsmaktens programgrupp 

 Bo Tonnquist – Intervjuobjekt, Baseline Management AB.   

  

Stockholm, maj 2010 

Daniel Löfgren och Erik Stenmo  
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Abstract 

In companies today, it is becoming more and more common for employees to work in a 

project based environment, as a result many companies have developed their own 

project models. Companies with a well developed product culture are striving to 

improve their existing models, and businesses relatively new in the marketplace are 

aiming to reach a high level of maturity as well as reach high levels of efficiency in the 

shortest time possible. As the number of mature and efficient companies with well 

developed project model increase, so does the level of competition in the market. Since 

a well developed project model often leads to a more efficient and accurate way of 

carrying out the project, which in turn leads to shorter delivery time towards the client. 

This is crucial as time is one of the most valuable parameters of competition in today’s 

business environment. As companies become more efficient in executing projects they 

are able to take on additional projects simultaneously, this means that you cannot afford 

to make the same mistake more than once, as it is unjustifiably expensive in time and 

money as well as labor. One way of avoiding the problem of repeating the same 

mistakes is to keep track of what went wrong on previous projects; one way of doing 

this is through evaluation, through project evaluation issues can be documented and 

analyzed consequently minimizing the possibility of repeated mistakes. Most people in 

key business positions are in agreement that evaluation is an effective way to analyze 

and develop their project models. However is evaluation a natural part of the project or 

is it something that is conducted merely due to some type of coercion, such as a request 

from the client.  

The purpose of this thesis is to examine if these evaluations are being carried out. After 

evaluating the completed interviews it becomes evident that the responses are 

unanimous, these responses demonstrate that both formative and summative evaluations 

are important parts of a project, however they find formative evaluations harder to 

implement into daily activities.   
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Sammanfattning 

I dagens företagsverksamheter jobbar man mer och mer i projekt, många företag har 

plockat fram egna projektmodeller och har så kallade projektkontor. De företag som har 

en bra projektmognad strävar efter att bli bättre och de som är nya vill snabbt hitta en 

väg att uppnå en så stor mognad och effektivitet som möjligt på kortast möjliga tid. Att 

fler och fler skapar bra projektmodeller innebär också att konkurrensen om att få projekt 

till företagen blir allt hårdare, då en bra projektmodell oftast innebär ett effektivare 

arbete i projektet genererar detta att man kan erbjuda kortare leveranstider gentemot 

beställare. Och tid i dagens företagsvärld är en av de mest värdefulla parametrar man 

har att konkurrera med.  I takt med att företagen blir mer effektiva i sitt utförande tar 

man också på sig fler projekt, detta innebär att man inte har råd att göra om samma 

misstag och skapa samma problem flera gånger. Att utvärdera sina projekt har flera 

ledande personer inom projektverksamheten börjat inse är en väg att gå för att få en 

dokumentation om vad som inte har fungerat som man ville i föregående projekt. Enligt 

flera källor är detta en ovärderlig information när det gäller att se över sina rutiner vid 

både genomförandet, upplägget och leveransen av projekten.  

Att utvärderingar är en bra väg att gå för att analysera och utveckla sin verksamhet är 

nog de flesta överrens om, men görs utvärderingar som en naturlig del av företagens 

verksamhet eller görs de oftast bara om det ligger någon form av tvång bakom. Syftet 

med denna uppsats är att ta reda på om man gör de utvärderingar som anses vara 

utvecklande för företagen. Genom de intervjuer som har utförts visar det sig att 

projektledare tycker att både formativa och summativa utvärderingar är bra att göra, 

men finner den formativa svårare att implementera i den dagliga verksamheten. 
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1 Inledning  

Temat till detta arbete är “Vad innebär projektarbete vid företag X?”. Under de 

föreläsningar som hållits inför kandidatuppsatsen har många påpekat hur viktigt det är 

att ta med sig information från ett projekt till ett annat. Detta känns som något naturligt 

att göra då det kan effektivisera framtida projekt men enligt föreläsarna som kommer 

från näringslivet är detta något som inte alls är en självklarhet. Trots att det måste finnas 

mycket att tjäna på att utvärdera projekten, verkar det alltså som att detta är något som 

företag har svårt för att verkställa. Detta faktum var en bidragande orsak till val av 

problem till detta kandidatexamensarbete.  

Frågeställningen i detta arbete är ”används både formativ och summativ utvärdering i ett 

projekt?”. Innan arbetets start var det känt att utvärderingar skedde inom företag men 

oftast av typen resultatutvärdering, även kallat summativ utvärdering. I vilken grad detta 

skedde var okänt men någon form av formativ utvärdering kändes inte till. Är resultaten 

positiva är ledningen nöjd och bryr sig föga om vägen till målet varit krokig.  

1.1 Bakgrund  

I företagsvärlden idag arbetar man väldigt mycket i projektform. Med det tempo som 

krävs för att ligga i framkant har man inte råd att upprepa misstag som redan har gjorts. 

Projektformen som arbetssätt ska även göra att man gör saker på ett bättre sätt. Det har 

även många gånger visat sig att projekt som är för hårt styrda tenderar att bli mer 

tungrodda än projekt där man har en mer flexibel styrning.  

Med utvärdering vill man åtgärda de faktorer som hämmar projekt. 

”Utvärdering är att bedöma värdet av en företeelse, genom att samla in relevant 

information om den på ett systematiskt sätt och göra jämförelser. Syftet med 

utvärderingen kan vara att hjälpa användaren att fatta bättre underbyggda beslut, för att 

kunna sätta in de lämpligaste åtgärderna eller bidra till vetenskaplig kunskap.”
1
 

Det finns olika sätt att definiera utvärdering:  

1) Som en metodisk kompetens för att mäta; 2) som att tolka och kritiskt värdera utifrån 

vissa kriterier; 3) som inriktad på förändring av både individers och organisationers sätt 

att fungera
2
. En utvärdering kan göras både internt och externt där den interna oftast 

riktar sig mot att följa upp olika aktiviteter eller insatser i verksamheten, medan den 

externa ofta riktar sig mot att utvärdera resultatet och kvaliteten av arbetet.  

1.2 Problemformulering 

Den fråga som kommer att behandlas i detta arbete är om företag utvärderar projekt och 

om man i så fall använder sig av både formativa och summativa utvärderingar. Många 

företag är överens om att utvärdering är ett bra sätt att ta reda på hur ett projekt 

egentligen har fungerat. Det är dock lättare sagt än gjort, utvärdering kan skapa skräck i 

många företag då det kan avslöja brister i projekten och man utvärderar hellre lyckade 

projekt än misslyckade. Misslyckade projekt kan rent utav ”tystas ner” medan lyckade 

projekt gärna lyfts fram.  

                                                 
1
 Övretveit 2001:16 

2
 Svensson m.fl. 2009, 20 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur två intervjuade företag hanterar 

utvärdering av projekt. Genom teoristudier och undersökning av ämnet kommer 

företagen frågas ut och målet är att analysera resultatet för att komma underfund med 

om utvärderingar görs och även skapa en debatt i dessa frågor. 

1.4 Avgränsning 

Då projektarbeten är ett väldigt brett område och tiden för kandidatuppsatsen är 

begränsad så krävs det en ganska snäv frågeställning för att kunna göra ett bra arbete. 

Arbetet har avgränsats i den mån att framgångs- och misslyckandefaktorer i 

projektarbeten presenteras men utförliga lösningar och modeller för hur dessa problem 

ska hanteras kommer inte tas upp.  

Inom ämnet utvärdering finns en mängd litteratur och fokus har lagt på nyare material 

(2005-2009) och särskilt områden som behandlar projektutvärdering.  

2 Metod 

2.1 Litteraturundersökning 

För att kunna besvara frågeställningen krävdes en bättre teoretisk förståelse för ämnet, 

teorin inhämtades genom en litteratursökning. Litteraturundersökningen genomfördes i 

databaser, delar av böcker och forskningsartiklar. Databaser som har använts är Google 

Scholar och KTHB. Böcker som har använts i litteraturundersökningen är 

Projektledning (Tonnquist, 2005), Lärande utvärdering (Svensson, Brulin, Jansson, 

Sjöberg, 2009) och Utvärdering – steg för steg (Jerkedal, 2005). De sökord som har 

använts för att få fram böcker och artiklar är ”lärande utvärdering”, ”utvärdering 

projektgrupp”, ”utvärdering resurskompetens” och ”effektiviserande utvärdering”. 

Urval av de artiklar, uppsatser och böcker som slutligen använts har gjorts genom att 

läsa sammanfattningar, innehållsförteckningar och kommentarer.  

2.2 Urval 

Urvalet av företag att intervjua grundade sig i att de skulle ha en vana att jobba i projekt 

samt ha många projekt igång parallellt. Dessutom söktes ett konsultföretag för att få en 

bild av att komma till projekt som en utomstående resurs. Anledningen till att 

projektmogna företag söktes, var att det är större chans att företag som har en 

välutvecklad metodik för att genomföra projekt lättare kan se nyttan med att göra 

utvärderingar. Företagen som valdes uppfyller dessa kriterier, intervjuobjekten i 

företagen sitter högt upp i kedjan för företagens respektive projektutförande. Trots att 

det ena företaget är ett stort företag i form av antal resurser som jobbar både i 

linjeverksamhet och också projektverksamhet blev överblicken av deras sätt att arbeta 

väldigt bra. Detta kan härledas direkt till att objektet för intervjun på detta företag sitter i 

en sådan nyckelposition att en helhetsbild av verksamheten kunde levereras på ett 

mycket bra sätt. Intervjuer har genomförts med Per-Anders Eriksson på 

Försvarsmaktens programgrupp och konsulten Bo Tonnquist på Baseline Management 

AB. 
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3 Litteraturundersökning 

I takt med att projektmodellerna har utvecklats, blivit fler, effektivare och smidigare så 

har även nyttan med utvärderingar satts i nytt ljus. För att göra en bra och ”rättvis” 

utvärdering krävs också att det finns tydliga rutiner att jobba efter. Rutiner bidrar till att 

man får en gemensam utgångspunkt för utvärderingen. 

Historiskt sett så finns det inte så många olika utvärderingsmodeller att tillgå, i nuläget 

ser det helt annorlunda ut. Hela denna uppsats skulle kunna fyllas med enbart olika 

modeller för utvärdering av olika parametrar.  

År 1967 gjorde Michael Scriven uppdelningen av utvärdering i form av formativ och 

summativ utvärdering. Han betonade skillnaden mellan utvärderingarna, både vad gäller 

målen med informationen man söker men också hur informationen används. Enligt Åke 

Jerkedal som författat boken Utvärdering – steg för steg är formativ utvärdering en 

utvärdering som har till uppgift att stödja och utveckla ett pågående program, den riktar 

sig mot att utvärdera processer och verksamheter, den inbjuder mer till utveckling av det 

som utvärderas. En summativ utvärdering ger en övergripande beskrivning och 

bedömning av ett genomfört program. Den riktar sig mot att utvärdera resultatet av det 

arbete som har gjorts gentemot mål och förväntningar, den inriktar sig mot att anpassa 

det som utvärderas efter givna ramar.
3
 

Till att börja med lägger vi upp en grov generalisering av olika vägar att gå vid val av 

utvärdering. 

 

 Planeringsstrategi Utvecklingsstrategi 

Inriktning Resultat (summativ) Process (formativ) 

Mål Mätning/kontroll Lärande/förståelse 

Effekter Bekantgöra Nyttiggöra 

Rapportering Skriftlig Muntlig och skriftlig 

Perspektiv Uppifrån Integrerat nedifrån och uppifrån 

Kommunikation Envägs Tvåvägs 

Förhållningssätt Distanserat Närhet 

Förutsättningar Slutet, förutsägbart Öppet, oförutsägbart 

Lärande Anpassningsinriktat Utvecklingsinriktat 

Tabell 1. Beskrivning av formativ och summativ utvärdering
4
 

  

                                                 
3
 Jerkedal, 2005 

4
 Svenson m.fl. 2009 
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Mats Holmqvist, utvärderare på högskolan i Halmstad beskriver skillnaderna mellan 

summativ och formativ utvärdering i denna tabell: 

 

  
Summativ Formativ 

Varför? Kunskap att 

bedöma 

Kunskap att 

förändra 

För vem? Projektägare, 

finansiärer 

Projektgrupp, 

deltagare 

Av vem? Extern Närstående 

När? Sällan, efteråt Ofta, under 

tiden 

Vad? Resultat och 

effecter 

Praktik och 

process 

Tabell 2. Skillnaden mellan summativ och formativ utvärdering
5
 

 

Det startade en diskussion kring att använda både formativ och summativ utvärdering i 

ett projekt efter Scrivens introduktion av de båda utvärderingarna. I en uppmärksammad 

artikel från 1973 som tas upp i Utvärdering-steg för steg skriver Koesecoff m.fl. 

”Oförmågan att skilja summativ från formativ utvärdering leder till en schizofren 

föresällning om programmet som både färdigt och under utveckling, som både statiskt 

och flytande och det leder till ’ingen kan tjäna två herrar’-situtationen för utvärderaren, 

den formativa-summativa schizofrenin.” 
6
 

Andra författare menar dock att det inte finns risk för den ”formativa-summativa 

schizofrenin” utan att det snarare är en tillgång att komplettera modellerna. Jerkedal är 

en av dessa författare som säger att denna syn har ändrats till en mer villkorslös syn på 

utvärdering och menar att de båda metoderna kan ingå samtidigt i en utvärdering, den 

ena behöver inte utesluta den andra. Det viktiga är snarare att tänka igenom vilken nytta 

man vill ha av utvärderingen och därefter välja typ av utvärdering efter vilken sorts 

information man är ute efter. Om man använder sig av båda modellerna finns det inga 

ramar för hur man ska kombinera de båda utan det är något som får avgöras från fall till 

fall.
7
 

I en utvärdering finns det tre olika stadier man kan dela upp utvärderingen i; 1) 

förhandsutvärdering, innebär att man studerar teorin inför ett projekt; 2) 

processutvärdering, hela processen studeras. Syftet med denna är att underlätta 

genomförandet; 3) efterhandsutvärdering, studerar måluppfyllelse, effekter och 

                                                 
5
 http://www.lusth.se/page.asp?PageNumber=44 

6
 Jerkedal, 2005 

7
 Jerkedal, 2005 
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effektivitet
8
. Det är viktigt att inse att de tre stegen kompletterar varandra och för att få 

en utvärdering som ger ett hållbart utvecklingsarbete måste alla tre delarna analyseras, 

tar man inte hänsyn till alla tre delarna tappar man oftast utvecklingen av kortsiktiga 

eller långsiktiga mål. I Figur 1 nedan visas denna process. 

 

Figur 1. Illustration av informationsflödet i en utvärdering
9
 

Enligt Holmquist passar summativ utvärdering bättre till planeringsprojekt där 

utgångspunkten och målet är tydligt och klart, ”då räcker det oftast med enkla 

uppföljningar som syftar till att justera arbetet så att det följer planen. Sist kan en 

summativ utvärdering mäta resultatet i förhållande till målet”. I processprojekt däremot 

är formativ utvärdering mer lämpligt. ”Nuläget är mer komplext och målbilden mer 

öppen. Då krävs djupa och kontinuerliga utvärderingar för att få underlag till 

reflektioner som kan användas till att ändra och förbättra projektet medan det pågår”.
 10

 

En formativ utvärdering blir en metod för lärande och ett ledningsverktyg att styra en 

komplex process. Detta illustreras i Figur 2 nedan. 

 

 

Figur 2. Beskrivning av summativ respektive formativ utvärdering
11

 

                                                 
8
 Svensson m fl., 2009 

9
 Daniel Löfgren, Erik Stenmo, 2010 

10
 http://www.lusth.se/page.asp?PageNumber=44 

11
 http://www.margaretaivarsson.se/uploaded/image/projekt.gif 
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4 Intervjuer 

Frågorna till intervjuerna hittas i bilagor under intervjuunderlag. 

4.1 Intervju med Försvarsmakten 

Intervju med Per-Anders Eriksson försvarsmaktens programgrupp. 

Hos programgruppen finns det en databas där alla ärenden läggs upp rörande olika 

projekt, i denna databas finns en funktion som heter Lessons Learned. 

Den grundläggande tanken med Lessons Learned är att man kontinuerligt under 

projektet ska lägga in ämnen rörande problem som har uppstått, med underrubriker som: 

 I vilken situation uppstod problemet? 

 Vad orsakade problemet? 

 Hur löstes problemet? 

 Rekommendation för att i framtiden undvika problemet 

 Förutsättningar runt problemet 

Databasen är fri att skriva och läsa i för vilken medarbetare som helst men inläggen 

måste gå via en projektledare för att inte samma sak tas upp flera gånger. 

Eriksson tog upp att det kan vara svårt för projektmedlemmarna att se nyttan med att 

dokumentera problem och eventuella lösningar på problem, då detta inte ger en 

omedelbar nytta för det projekt man jobbar i just nu.  

Eriksson tar under intervjun upp att man kanske ska lägga in utvärderingar vid varje 

fasskifte i projektet, vilket skulle göra det mer som en naturlig del av projektet. Detta 

innebär också att man rent arbetsmässigt kan ta med sig erfarenheter från tidigare faser 

om det har funnits några problem eller komplikationer. 

4.2 Intervju med Baseline Management AB 

Bo Tonnquist på Baseline Management AB har intervjuats två gånger under detta 

kandidatexamensarbete. Tonnquist är en konsult med lång praktisk erfarenhet inom 

projektledning, förändringsledning och marknadsföring. Tonnquist är även lärare och 

har författat flera böcker inom projektledning.
12

 Baseline Management AB är ett 

kunskapsföretag som hjälper företag och organisationer att utveckla sitt 

affärsmannaskap, genom att utveckla medarbetarnas förmåga att se helheten i 

verksamhetens affärer och agera kreativt utifrån den information man har. För detta 

krävs kompetens och verktyg.
13

 

 

I frågan hur Tonnquist ställer sig till att ha en färdig mall vid utvärdering av projekt är 

svaret att det blir lättare att jämföra olika projekt om de bedömts på samma grunder. 

Men ibland kan det vara bättre att ställa sig frågan vad man vill undersöka och vad man 

vill få ut av utvärderingen då projekt kan variera. 

En annan fråga som togs upp under intervjun var rapportens frågeställning, ”Används 

både formativ och summativ utvärdering i ett projekt?”. Tonnquist svarar att all typ av 

                                                 
12

 http://www.baselineman.se/web/page.aspx?pageid=85614 
13

 http://www.projectplace.se/Om-oss/Partners/Utbildningspartners/Baseline-Management/ 
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projektuppföljning är av det formativa slaget, man har en löpande uppföljning med en 

avvikelsehantering som kan ligga till grund för ändringsbeslut. Moderna arbetsmetoder 

tittar mycket på vad man har åstadkommit och vilken nytta man har av det. Sen ställer 

man kraven framåt, baserat på vad man har åstadkommit ditintills.  

Tonnquist menar att utvärderingarna fungerar bäst tillsammans. De kompletterar 

varandra, under projektets genomförande jobbar man på ett sådant sätt att man hela 

tiden kan anpassa det till dem villkor som gäller, och händer det saker ska man kunna 

styra om projektet. När projektet är klart finns det ur lärande synpunkt ett behov av titta 

tillbaka på hur det gick, hur väl höll originalplanen till slutresultatet och då är 

utvärderingarna rent kompletterande. Formativ utvärdering säkerställer att projektet 

levererar något man har nytta av och man anpassar sig till det som händer på marknaden 

medan summativ är mer en uppföljning, hur projektet gick, vad gick bra och vad gick 

dåligt, som man i sin tur kan återmata i form av lärande i organisationen. 

Något annat som diskuterades var i fall det fanns några risker med att bara använda en 

av utvärderingsmetoderna. Där anser Tonnquist att om endast formativa utvärderingar 

sker så guidas projektet bra men man missar att titta på hur projektet gick, hur resultatet 

blev i förhållande till hur det var tänkt att det skulle bli. Används endast summativ 

utvärdering finns risken att man inte kommer till slutet av projektet, eftersom den bara 

sker i slutet.  

Författarna av denna rapport har fått intrycket att den formativa metoden är svårare att 

implementera i verkligheten och Tonnquist fick frågan om detta stämde. Svaret på 

denna fråga var att det är svårt, speciellt om man inte har en bra plan att utgå ifrån 

därför att då finns inget att jämföra mot. Projektet måste ha en detaljerad plan, det måste 

brytas ned i mätbara delar och sen måste inrapporteringen vara enkel att göra och 

sammanställningen av informationen ska ske automatiskt.  

 

Intervjun ledde vidare till varför företag undviker att utvärdera. Tonnquist säger att 

ibland utvärderar man inte på grund av att företagen är rädda för att negativa aspekter 

kommer fram som man kanske inte vill. Men i de flesta fall anser Tonnquist att det 

handlar om omedvetenhet, man ser inte den direkta nyttan med att rapportera. Något 

som diskuterades för att få bukt med problemet är att ledningen måste ta en tydlig 

ställning, ser man nyttan med rapportering så ska man också se till att det sker. Det 

gäller alltså att projektmetodiken är förankrad ända upp i ledningen. De styrande ska 

bestämma att utvärdering ska ske kontinuerligt under projektet och om detta inte sker 

ser man allvarligt på problemet. Följaktligen hamnar man åter till vikten av att få 

individerna själva att inse nyttan med att rapportera, så att återkopplingen fungerar.  

Tonnquist tycker att de flesta projektmodeller är tydliga, det står vilket ansvar de olika 

rollerna i projektgruppen har och vad som förväntas av dem. Efterlevnad är bristen, det 

handlar om att använda verktygen och modellerna på ett bättre sätt och kanske förenkla 

vissa av dem.  

Är det något som tvingar fram utvärdering är det om man följer en projektmodell som 

har utvärdering som sista punkt i projektet. Baseline Management försöker påtala vikten 

av att göra utvärdering i projekt. Tonnquist avslutar med att säga att projektledarnätverk 

ofta är en bra lösning för att implementera utvärderingar i projekt. Han tror att sådana 

möten är bättre än tekniska lösningar, såsom databaser m.m. 
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Tid Kvalitet 

Pengar 

5 Resultat 

Genom intervjuer, litteraturundersökningar och föreläsningar har följande resultat 

framkommit, utvärderingar är något som de flesta i styrande positioner tycker är något 

bra att kunna falla tillbaka på. Något som nästan alla i styrande positioner är medvetna 

om är också att det är väldigt svårt att implementera utvärderingar i det dagliga arbetet, 

då detta mer eller mindre ses som en tidstjuv från de anställdas redan pressade schema. I 

de företag som vi har kommit i kontakt med är den fortlöpande utvärderingen högst 

frivillig att göra, och det är fortfarande människor vi har med att göra, vilket gör att det 

hamnar väldigt långt ner i prioriteringen. Det är alltså den formativa utvärderingen som 

är den svåraste att implementera, även om de ovanstående skälen är fullt tillräckliga för 

att förstå att det är svårt göra detta så finns det betydligt fler, projektet kanske inte går 

som det var tänkt blir jobbigt att sätta detta pränt, väntar gärna med utvärdering tills 

man är i fas i projektet  skapar en efterkonstruktion av vad som verkligen hände, 

m.m. 

Samtliga som har haft med utvärderingar att göra som vi har kommit i kontakt med 

under denna uppsats har haft funderingar kring att göra den kontinuerliga utvärderingen 

till något obligatoriskt, att det finns en bestämd tid då detta ska göras. Detta verkar som 

läget är just nu, vara det enda sättet att säkerställa en kontinuerlig utvärdering under 

projektens gång.   

Den summativa utvärderingen är det lite annorlunda med. Den kräver inte att de 

anställda i projektet deltar, den enda som behövs är egentligen projektledaren. Då denna 

utvärdering riktar sig mot att utvärdera hur resultatet har blivit, effektivitet och effekter. 

Med summativa utvärderingar vet projektledaren oftast redan om att det ska göras en 

uppföljning redan när projektet inleds. När man ska göra en summativ utvärdering vet 

man också var man har hamnat med projektet vilket kan göra det lättare att hitta ett 

fokuseringsområde för utvärderingen, det handlar dessutom om att göra en utvärdering 

mot givna ramar och visa på vad som inte har gått som man ville och anpassa detta till 

de givna ramarna till nästa projekt. Ett välkänt verktyg som används för styrning av 

projekt idag är den välkända ”triangeln” (Se Figur 3 nedan). Verkligheten är så pass 

krass idag att det nästan alltid är kvaliteten som det får dras in på till förmån för tid och 

resurser. Att man då ska lägga tid på att skriva inlägg i en kontinuerlig utvärdering kan 

vara svårt att förmedla då detta tar tid och resurser i anspråk samt att det inte ger en 

omedelbar nytta. 

 

 

 

 

 

Figur 3. Förhållandetriangeln, visar samband mellan pengar, tid och kvalitet
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Enligt de svar som framkommit under uppsatsens gång verkar det som att de styrande 

personerna i projekt är mer angelägna om att skapa effektivare projektarbeten genom 

utvärderingar, implementera ett lärande i projekten och kunna visa på att deras företag 

utvecklas i sin projektmognad. 

6 Slutsatser 

I frågeställningen ställde vi frågan om både formativ och summativ utvärdering 

används. Enligt den litteratur som har studerats råder det delade meningar om man kan 

använda sig av båda två, vissa menar att de kompletterar varandra och att man riskerar 

att tappa antingen kortsiktiga – eller långsiktiga mål om man inte använder sig av båda. 

Andra pekar på att de är motstridiga och skapar en ”schizofreni” i utvärderingen om 

man använder båda. I de intervjuer som har utförts menar de intervjuade personerna att 

man försöker göra båda utvärderingarna men att den formativa är betydligt svårare att 

implementera i verksamheten. Orsaken till detta är att den formativa utvärderingen 

innebär att alla resurser som är med i projektet måste ta ett aktivt ansvar och bidra till 

den tvåvägskommunikation som en formativ utvärdering bygger på. De personer som 

har intervjuats sitter på nyckelpositioner i sina respektive företag när det gäller projekt 

och de har generellt flera projekt på gång samtidigt, vilket innebär att synen på 

utvärdering som förmedlats via intervjuer är från projektledare. Deras syn på ämnet är 

homogen, och ställer sig positiv till båda utvärderingarna som ett verktyg för att 

utveckla projektmognaden, effektiviteten och en reducering av misstag som begås vid 

projekt. I den verklighet som företag verkar befinna sig i idag, där det är konstant 

tidspress på alla, kanske det enda sättet att få till en kontinuerlig utvärdering är att göra 

det obligatoriskt med uppföljning. Åtminstone till en början för att alla som jobbar i 

projekt ska få in en rutin på att göra detta och det är först då alla berörda kan se den 

eventuella nyttan med att göra en kontinuerlig utvärdering. 

Enligt det som har framkommit i intervjuerna gör de företag som har intervjuats 

summativa utvärderingar på nästan alla projekt som görs, detta jämstalls då med att 

räkna hem nyttan med projektet. I den summativa utvärderingen krävs det inte en 

tvåvägskommunikation för att utvärderingen ska bli fullständig utan den kan göras från 

en ledande position med fokus på vart man hamnade med projektet. Själva utvecklingen 

av en summativ utvärdering syftar till att anpassa det som har gjorts fel enligt de utsatta 

ramarna till nästa gång.  

Slutsatserna som kan dras av det arbete som har gjorts i denna uppsats är att: 

 De som sitter i ledande positioner i projekt verkar överrens om att det finns en 

nytta med utvärderingar. 

 Ju fler som ska involveras i kommunikationen i en utvärdering desto svårare blir 

det att göra en fullständig utvärdering. 

 Ledningen har svårt att förmedla nyttan med en kontinuerlig utvärdering till de 

resurser som arbetar i projektet. 

 Utvärderingar sker oftast på grund av att det ligger någon form av krav på att 

göra dem. 
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7 Diskussion 

I dagens företagsvärld handlar det om att göra rätt produkt, i rätt tid, med rätt kvalitet 

och till rätt pris. Som det har skrivits innan i denna uppsats plockas nya produkter och 

tjänster idag fram genom projektarbeten. Mycket med tankesättet att projektformen är 

en dynamisk arbetsform och lämpar sig bra för att plocka fram nya produkter och 

tjänster. Ett dynamiskt arbetssätt kan vara lika förrädiskt som fördelaktigt, det är här 

utvärderingarna av projekten kommer in i bilden. 

Den formativa utvärderingen (som görs med en tvåvägskommunikation under hela 

projektet) syftar till att stämma av och hålla projektet på kurs mot den nytta som man 

vill ha ut. Detta innebär inte nödvändigtvis att det är det slutmål som man hade när man 

började projektet, detta beror på omvärldsfaktorer, t.ex. vad som har hänt 

utvecklingsmässigt på marknaden. I Figur 4 nedan redovisas detta förlopp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Projekt utan formativ utvärdering
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Med en formativ utvärdering i detta projekt kanske man hade kunnat styra om projektet 

så att det ser ut så här istället: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Projekt med formativ utvärdering
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Med en utvärdering under projektets gång skapar man en möjlighet att få projektet i 

linje med marknadens utveckling. Detta ger också en möjlighet att se över kostnader för 

att styra om projektet i ett tidigare skede, här skapas det en punkt för beslut om man ska 

styra om projektet eller ”döda” det. Gör man sen en summativ utvärdering på projektet 

får man en inblick i hur och varför man behövde styra om projektet. Gör man både 

nulägesanalys (innan projektet), en formativ utvärdering och en summativ utvärdering 

skapar man en större möjlighet att projekten har så små avvikelser som möjligt, alltså att 

marknadens utveckling och projekts utveckling är homogena.  

Om man skulle förmå fler företag att göra den formativa utvärderingen kanske fler 

projekt skulle klaras av inom budget, tid och kvalitet, eftersom denna utvärdering är ett 

verktyg för att hålla projektet på rätt kurs gentemot aspekter som ändras i omvärlden. 

Gör man inte denna kontinuerliga utvärdering kommer denna förändring i omvärlden 

som en plötslig överraskning och man får kanske göra om saker som redan har gjorts då 

man inte har riktig koll på omvärlden. Detta kostar pengar och tid vilket gör att man i 

slutändan får dra in på kvaliteten i slutprodukten, vilket kommer att göra den summativa 

utvärderingen tyngre och jobbigare att utföra. 

Hade arbetet pågått under en längre tid kunde fler företag intervjuats vilket hade gjort 

att mer information kring dessa två utvärderingar kunnat inhämtas. På så sätt skulle ett 

större underlag bildats, vilket skulle visa vilken av utvärderingarna som är mest 

förekommande. Teorin som inhämtats höjer ingen av utvärderingarna högre än den 

andra utan pekar mer åt hållet att båda utvärderingarna är användbara beroende på vilket 

mål man har med projektet och vilken information man vill åt. Något som skulle kunna 

studeras vidare är hur fler författare ser på frågan, mer teori skulle kunna erhållas och på 

så vis göra en studie av vilken utvärderingsform som flest anser är att föredra. För 

vidare forskning skulle kanske ”sannare” resultat komma fram om intervjuobjekten 

tilläts vara anonyma, där de fick berätta sin syn på situationen och vad de tycker om att 

ledningen skulle ställa krav på att t ex formativ utvärdering ska ske minst en gång i 

veckan. Att en formativ utvärdering är mer tidskrävande under projektets gång är något 

som hittats i både intervju och teori. I intervjuer handlade det mycket om att 

projektdeltagarna hellre fokuserade på att nå resultatet än att ta sig tid att rapportera 

kontinuerligt. I teorin berodde det på enkäter och undersökningar som utfördes bland 

projektdeltagarna vilket krävde administration och tid.  

Som synes finns det mycket skrivet om utvärderingsmetoder vilka i teorin fungerar bra, 

men det finns en debatt kring hur de ska implementeras. Författarna av denna rapport 

har härmed visat sin ståndpunkt i ämnet och ser gärna att debatten förs vidare. 
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9 Bilagor 

9.1 Intervjuunderlag 

Försvarsmaktens programgrupp 

Om utvärdering görs: 

1. Har ni många olika projekt? 

2. Vad har era projekt under det senaste året handlat om? 

3. Kan du nämna några projekt som du varit inblandad i? 

4. Är projekt en vanlig arbetsform åt er? 

5. Hur länge har ni arbetat i projektform? 

6. Utvärderar ni era projekt? 

a. Arbetsmässigt 

b. Resultatmässigt 

7. Finns det mallar för utvärderingen? 

a. Egen mall eller hämtad mall? 

b. Görs utvärderingen av en utomstående person t ex. konsult? 

8. Om utvärdering görs, används denna för framtida projekt? 

9. Hur presenteras utvärderingen? 

a. För projektgruppen, hela företaget eller projektledare? 

10. Fungerar metoden för utvärdering på ett bra sätt? 

a. Skulle det kunna förbättras? 

11. Görs det intervjuer av projektgruppen vid själva utvärderingen eller fokuserar 

man bara på resultatet? 

12. När brukar en utvärdering av ett projekt sätta igång 

13. Görs det utvärdering på alla projekt? 

14. Är intervjuerna anonyma? 

Om utvärdering inte görs: 

1. Kan du se några fördelar med att göra utvärdering av projekt? 

2. Har detta gjorts tidigare? 

a. Varför inte längre? 

3. Är detta något som ska införas? 

4. Om det aldrig funnits – medvetet beslut? 

5. Har du någon uppfattning om hur andra myndigheter går tillväga vid granskning 

av projekt? 
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Baseline Management AB 

1. Vad brukar ni ha för uppdrag? 

2. Vad brukar du själv nischat in dig på? 

3. Beskriv hur ett vanligt uppdrag kan se ut för dig. 

4. Hur länge har du arbetat i projektform? 

5. Har du jobbat med andra medarbetare på Baseline Management i samma 

projekt? 

6. Brukar ni utvärdera gruppens arbete under ett projekt? 

7. På vilket sätt? 

8. Vad ser du för fördelar med detta? 

9. Hur följs detta upp? 

10. Får projektmedlemmar olika rang efter en sådan utvärdering? 

11. Finns det någon utvärdering vi kan få ta del av? 

12. Enligt den teorin som vi har hittat råder det delade meningar om man ska 

använda både formativa och summativ utvärderingar på projekt, vad tycker du? 

13. Om man ska välja en av vägarna vilken tror du är viktigast för fortsatt 

utveckling av ett företags projektmodell? 

14. I de intervjuer vi har gjort med andra företag verkar det som att den formativa är 

svårare att implementera i verksamheten, vad är din erfarenhet av detta? 

15. Allt som oftast verkar det som att i de fall det görs en summativ utvärdering är 

det för att beställaren av projektet vill att en görs, stämmer detta med dina 

erfarenheter? 

16. Ser du några risker med att bara göra en av utvärderingarna? 

17. Händer det att beställaren vill ha en formativ utvärdering? 

18. Hur mycket lägger sig beställaren i en eventuell utvärdering? Är det skillnad om 

beställaren är nöjd eller missnöjd med resultatet? 

 


