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Measure i sitt sammanhang:

 

Några typiska effekter av Measure: 

•  Medvetandegör organisationens kompetens vilket både ökar självkänslan och 
möjligheterna att agera på olika sätt istället för att reagera 

•  Beteendet blir mer proaktivt vilket i sig är en betydande ökning av kompetensen 
•  Minskar konsultbehovet i och med att vanliga kända brister och risker åtgärdas med 

beprövade lösningar med avsedda effekter 

Teknik: 
Measure är en metod med stödverktyg i officeformat som ingår med olika omfattning i våra 
projektmodeller - Master the Project. Kan integreras med MS-Project. 

Metod för att säkerställa att 
verksamheten har den kompetens 
och mognad som krävs för ett 
professionellt projektarbete. 

Tar hänsyn till att verksamhetens 
projekthantering innebär mycket 
mer än att arbeta i projekt. 

Measure innebär bland annat:  

•  Kartläggning/granskning av projektens förmåga och progress 
•  Bedömning av projekt och osäkerhet – med initial empirisk och/eller egen prognos 
•  Statusrapportering med progress, resultatvärde och egen prognos 
•  Skalbar mätning beroende på kompetens, ambition och projektets behov 
•  Ger beslutsfattarna underlag för start och stopp av projekt 
•  Projekt kan jämföras – varför går vissa bra - med möjligheter till Benchmarking 
•  Mönsterigenkänning – problem i projekt känns igen och kan därför åtgärdas tidigare 
•  En bredare kunskap och mognad om projekt och deras typiska profiler skapas  
•  Stöd vid upphandling – leverantörer bedöms utifrån mognad och processkvalitet 
•  Återkoppling av erfarenheter förbättrar utgångspunkterna för framtida projekt 
•  Mäter både närvaro och frånvaro av t.ex. kompetens, aktiviteter och kvalitet 
•  Mäter med olika perspektiv: själva projekten men också projektens omgivning 
•  Skiljer på individ och kollektiv 

Mätningar – Measure™ 
Mätning och åtgärd, det vill säga engelskans Measure, skapar drivkrafter för ständig 
förbättring. Det man inte kan mäta kan man inte styra och därmed inte förbättra. 

Measure är en produkt i denna anda som utnyttjar en beprövad metodik för 
mätningar av projektets osäkerhet, risker, processer och kompetens. Metoden mäter 
med minsta möjliga störning i syfte är att erhålla kunskap – inte att utöva kontroll.  

Enkelt uttryckt besvaras ett antal fundamentala frågor. Var är vi? Var är vi på väg? 
Hur arbetar vi? Vad är vi (inte) bra på? Verksamheten och projekten kartläggs 
avseende förmåga att hantera projekt, eller egentligen, förmåga att skapa resultat. 

Measure är ett utmärkt sätt för till exempel ett projektkontor att löpande få de data 
som är nödvändiga för att följa upp projekten och driva dem framåt. Rapportering  
till olika delar av organisationen präglas av hög relevans och enhetlighet. 
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