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Sammanfattning   
Enligt statistik från The Standish Group’s artikel Extreme Chaos (2001) tenderar IT-projekten 

att oftare få problem med tid, kostnad och kvalité aspekten i jämförelse med andra typer av 

projekt. I vår uppsats vill vi försöka förstå vad det är som skiljer IT-projekt i jämförelse med 

andra projekt. Kan det exempelvis vara så att man använder sig av fel projektledningsmodell?  

 

I denna studie har vi jämfört hur projekt utförts i byggbranschen respektive IT-branschen. 

Under studiens gång har fyra intervjuer inom dessa sektorer utförts, studien har även 

införskaffat ytterligare betydande information genom två expertintervjuer inom området. 

Studien är uppbyggd kring en rubrikstruktur utifrån viktiga kriterier som Extreme Chaos (2001) 

tar upp, även några kriterier från teorin ligger till grund för denna struktur. Det vi hittade var att 

det är av stor betydelse att man verkligen är införstådd med vad kunden vill få ut av projektet, 

att man verkligen talar samma språk. Att man använder sig av en begreppslista för att förtydliga 

svårbegripliga ord.  

 

Studien framhäver även att projektledarens roll inom IT-projekt mer är av stödjande karaktär i 

jämförelse med bygg, där projektledarrollen mer är av styrande karaktär. Det finns även tydliga 

tecken på att projektledningsmodellen har en stor betydelse för projektets utgång. Inom IT-

projekt är ofta vägen till resultatet tämligen diffus på grund av dess komplexitet. Analysen visar 

en illustration över hur vi ser på projektutförandet. Den visar att det finns två typer av IT-

projekt, den ena är industri-IT, vilket vi menar är installationer av redan färdigutvecklade 

produkter. Den andra är innovativ-IT, vilket vi menar är IT-projekt där målet är känt men 

vägen dit är okänd. I dessa fall är det av fördel att använda sig av en iterativ metod som 

exempelvis Scrum för att successivt ta sig an IT-projektet.  

 

Är detta något som fångar ditt intresse, i så fall föreslår vi att ni läser hela uppsatsen. Följ med 

och läs om vägen till ett lyckat IT-projekt! 
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Del 1 – Inledning & kunskapsutveckling 
Denna del inleds med en presentation av vår bakgrund till studien samt dess syfte och 
frågeställning. Vidare presenterar denna del ett antal teorier kring de vetenskapliga 
förhållningssätt, metoder som finns samt de metodval vi valt för denna studie. Delen avslutas 
med vårat praktiska genomförande för studien. 
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1 INLEDNING 
I detta inledande kapitel förklarar vi bakgrunden till vår uppsats samt vår egen utgångspunkt i 

arbetet. Vi formulerar även vår frågeställning och förklarar vilket syfte vi har med uppsatsen. 

För att ni som läsare lätt ska kunna hänga med och förstå uppsatsen har vi skapat en 

begreppslista där vi förklarar vårt synsätt och innebörden av specifika nyckelbegrepp. Detta för 

att läsaren inte skall misstolka dessa nyckelbegrepp, vilket annars kan medföra att betydelsen av 

uppsatsen upplevs på ett felaktigt sätt.       

1.1 Bakgrund 
Anledningen till att vi har valt att skriva om vikten av en välgrundad och genomtänkt 

initieringsfas, är vår känsla över att ett lyckat projekt ligger i dess startskede. The Standish 

Group och Extreme Chaos (2001) menar att en oklar och bristfällig kommunikation är en stor 

orsak till att projekt blir misslyckade. Genom att prata med alltför tekniska termer medför en 

oförståelse där parterna inte alltid har full kontroll på vad som sägs, bestäms och vad som ska 

göras Att tänka på sitt ordval är att föredra för att uppnå en gemensam förståelse 

(http://www.ipro.co.za/voyage.htm). 

Projekt är en arbetsform som blir allt viktigare inom företag och förvaltning. Att skapa tillfälliga 

projektorganisationer för att effektivt lösa olika problem är ett arbetssätt som sprider sig inom 

alla typer av verksamheter (Engwall, 2003). Enligt The Standish Group från 2003 uppskattades 

34 % av IT-projekten i USA som lyckade, vilket är en förbättring med 16 % sedan 1995 (The 

Challenges of Complex IT Projects, 2004). The Standish Group har även angivit 

framgångsfaktorer i sin rapport Extreme Chaos (2001). Dessa framgångsfaktorer har vi valt att 

använda som grundkriterier för vår rubrikstruktur. Dessa kriterier har vi sedan tolkat och härlett 

till ett projekts start och initieringsskede. Under kapitel 4 klargör vi innebörden av dessa tio 

framgångsfaktorer. 

1.2 Vår förförståelse 
Under hösten 2007 genomförde vi kursen projekt och IT-projektledning, vilket gav oss en bra 

grund i förståelsen över hur ett projekt ska genomföras. Tack vare den kursen känner vi att vårt 

kunskapsläge inom projektledning förbättrades, vilket innebär att vi fått en grundläggande 

förståelse över de delar som samspelar under ett projektutförande. Det här är något som vi vill 

och ska fördjupa oss i under denna magisteruppsats. Vad gäller kunskapsläget generellt så anser 

vi att det finns gott om passande litteratur inom området. Vid närmare granskning har vi inte 

sett någon rapport som mer exakt behandlar vårt område, men vi anser att den litteratur som 
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finns är av så god kvalité att vår studie ska gå att genomföra. Vår strävan är att undersöka om det 

finns någon litteratur i form av akademiska artiklar som kan vara relevant i den studie vi tänker 

utföra. Den primära kunskap som vi kommer att erhålla förutom den teori vi kommer att 

införskaffa är genom ett antal intervjuer med experter inom området. Några som vi har i 

tankarna är Torbjörn Wenell, expert inom projektområdet och Maria Thelin IT-konsult inom 

Agila metoder. En mer utförlig beskrivning av dessa personer kan ni läsa under kapitel 3.  

1.3 Syfte 
I vår uppsats belyser vi tankegången om ”vad det är som gör att så många IT-relaterade projekt 

inte håller avtalade tid, kostnad och funktionsaspekter i jämförelse med byggprojekt?” 

Med det vill vi ta reda på om det finns generella svar som underlättar utförandet av ett IT-

projekt, även om det finns projektledningsmetoder som är mer specifikt anpassade till en viss 

typ av projekt. Vårt syfte med uppsatsen är jämföra IT-projekt med en annan mogen bransch 

och därmed kunna dra slutsatser av vad som måste förbättras inom IT-projekten. Den bransch 

som vi har valt att ha som jämförande objekt i studien är byggbranschen eftersom det där finns 

en inarbetad kunskap om hur ett projekt skall utarbetas på ett adekvat och korrekt sätt 

(Nordqvist, 2002). Vår målsättning med studien är att hitta de processer som är knutpunkter 

eller viktiga hörnstenar i initieringsfasen och starten av själva projektutförandet. Den princip 

vilket vi kommer att arbeta efter är att sätta sig in i förståelsen över hur ett projekt startar. Vår 

ambition är att finna inblandade nyckelpersoner inom projektutförandet, samt i vilket 

kunskapsläge man befinner sig i när projektet startar. Studien kommer därmed på ett 

konstruktivt sätt hjälpa IT-branschen att hitta de beståndsdelar som bidrar till mer lyckade IT-

projekt.  

1.4 Frågestäl lning 
Projektledning och dess innevarande komponenter i form av exempelvis projektledningsplan, 

projektspecifikation och kravhantering var något som vi tidigt kände att vi ville skriva om. Dessa 

komponenter är delar och steg ur det totala projektförloppet från projektets start till slut. 

Därmed borde det finnas många moment under projektets gång där projektet kan styras ur kurs 

eller i värsta fall fallera, något som borde kunna förhindras vid användning av rätt typ av 

projektledningsmetod. 

Under kursen projekt och IT-projektledning (725A07) fick vi kunskap om att IT-projekt har en 

större benägenhet att inte hålla avtalad tid, kostnad och funktionsaspekter i jämförelse med 

exempelvis byggprojekt. Varför är det så? Vi vill utforska detta fenomen och hitta inslag i 

projektledningen som bidrar till en mer lyckad projektledning. Vi vill studera de lyckade 
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faktorer som Extreme Chaos (2001) tar upp och härleda dessa i denna rapport för att se 

relevansen i dess påstående. Våra frågeställningar blir därmed: 

 

• Vilka beståndsdelar är av betydelse i projektet för att kunna genomföra ett 

lyckat IT-projekt, där både den beställande och utförande parten blir nöjda? 

 

• Vilken inverkan har valet av projektledningsmodell när det gäller 

utfallet eller resultatet för beställaren?  

o Skiljer sig svaren beroende på IT-segment?  

1.5 Målgrupp 
Den här uppsatsen hoppas vi kommer att intressera personer som arbetar med 

projektledningsfrågor. Vi hoppas även att andra studenter som ska ut i arbetslivet kommer att ta 

till sig av denna rapport eftersom projektarbetsformen blir allt vanligare inom näringsliv och 

kommunalt arbete. En annan stor aktör som vi vill fokusera på med denna uppsats är de IT-

bolag som emellanåt eller kontinuerligt använder sig av någon typ av projektutförande. Dessa 

företag vill vi med denna uppsats hjälpa genom att ge ett antal förslag på hur ett projekt ska 

genomföras för att utgången ska bli så lyckad som möjligt. Även forskare inom området kan 

tänkas vara intresserade av vår uppsats.   

1.6 Avgränsning 
För att på konstruktivt sätt kunna genomföra denna uppsats har denna studie avgränsats från 

vissa områden och tankegångar. Studien avgränsar sig från samtliga projekttyper förutom från 

IT- och byggprojekt. Inom byggprojekten studeras enbart husbyggsprojekt, det för att få ett mer 

överbegripbart synfält samt för att ge studien en likvärdig information från bryggsektorn. 

Avgränsningar har även skett vad gäller att studera eventuella val av programvara som skulle 

kunna påverka projektets gång, exempelvis vilket projektverktyg man använder sig av. Studien 

belyser generella projekt med en projektledare, vilket gör att studien inte framhäver vad 

exempelvis eventuella delprojektledare anser kontra projektledaren i större projekt. 

I teorikapitlet har vi valt att avgränsa oss från tre av The Standish Group’s – Ten Success 

Factors (2001) och dessa är (1) den standardiserade mjukvaruinfrastrukturen, (2) den formella 

metodiken och (3) andra kriterier, vilket exempelvis är kompetent personal och milstolpar. 

Dessa tre avgränsningar har vi gjort på grund av att vi menar dessa ligger utanför ramen för vad 

studien vill studera. Vår studie ligger inom initieringsfasen och starten av projektutförandet, 

dessa tre punkter löper över hela projektförloppet, vilket gör att de inte är applicerbara. Studien 
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belyser endast PMBOK som projektledningsmetod, vilket gör att studien avgränsat sig även från 

alla övriga typer av projektledningsmetoder. Däremot har vi valt att översiktligt studera den 

Agila metoden Scrum. Det för att vi förmodar att Scrum kan vara rätt lösning för vissa IT-

projekt beroende på vilket IT-segment man befinner sig inom. En grafisk illustration av samtliga 

avgränsningar finns att betrakta i figur 1.1 nedan. 

 

 

 
Figur 1.1 Översikt av gjorda avgränsningar 



Del 1 

 6 

 
 

1.7 Disposit ion  
Vi har valt att underlätta läsprocessen 

genom att beskriva två alternativa sätt att ta 

till sig denna uppsats. De heldragna pilarna 

leder läsaren genom en fullständig 

beskrivning av uppsatsen, medan de 

streckade pilarna ger förslag på en 

alternativ väg där läsaren enbart tar del av 

våra resultat av vår teori och empiri. 

Oavsett vägval sammanstrålas dessa i vårt 

analysavsnitt som belyser våra tankegångar 

och de samband och olikheter som vi 

funnit under uppsatsens färd. Slutligen 

sammanställs det slutgiltiga resultat under 

kapitel diskussion/slutsats. Under punkten 

3.1 Tillvägagångssätt förklaras en 

rubrikstruktur, något vi kommer att 

använda oss av för att tydliggöra och 

förenkla genomförandet av uppsatsen. 

Denna del ser ni som en överliggande 

rektangulär struktur över praktiskt 

genomförande, teori, empiri och analys 

kapitlen här bredvid. Denna studie är 

indelad i fyra huvuddelar för att på ett 

sedligt och korrekt sätt tydliggöra de olika 

faser, vilken denna uppsats består av.  För 

förtydligande kommer namn som Scrum, 

Lean eller Agile att genomgående skrivas 

med versal förstabokstav. 

Figur 1.2 Uppsatsens disposition 
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2 METOD - FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

Vi har valt att dela upp vårt metodkapitel i två delar. 2 Metod - Förhållningssätt som innehåller 

vårat forskningsperspektiv och angreppssätt och 3 Metod – Genomförande, där vi presenterar 

vårt tillvägagångssätt och hur vi gått tillväga när vi samlat in vår empiriska data.  

2.1 Vetenskaplig  ansats   
När man talar om vetenskapliga huvudriktningar talar man ofta om positivism och hermeneutik. 

Positivismen har sitt ursprung från naturvetenskapen, men dess metoder och synsätt har även 

spridit sig till andra vetenskapsområden. Hermeneutiken är till skillnad ifrån positivismen mer 

humanistisk till sin inriktning (Thurén, 2006). Det finns tre olika sätt att dra slutsatser på, 

induktion, deduktion och abduktion. Induktion bygger på empiri, deduktion på logik och 

abduktion vilket innebär att forskaren rör sig mellan teori och empiri och låter förståelsen växa 

fram successivt. (ibid) 

Posi t ivism 
Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen, den vill tro på den absoluta kunskapen. Den 

positivistiska traditionen är i västerländskt tänkande gammal. Själva ordet positivism präglades 

redan på 1800-talet av den franske sociologen Auguste Comte (1798-1857), som ville bygga en 

positiv, det vill säga säker kunskap (Thurén, 2006).  

Lösningen var att genom att rensa bort allt som man tror kan vara sant men inte varit riktigt 

säker på att det är sant. Kvar blir då en kärna av säker kunskap som man kan använda för att 

bygga upp all vetenskap med. All ”kunskap” som kunde hämtas genom spekulation, heliga 

skrifter m.fl. ansågs vara helt värdelös kunskap och skulle därmed inte användas. Lundahl, 

Skärvad (1999) skriver att dessa typer av ”kunskapskällor” kallas för metafysik. Vidare skriver 

Lundahl & Skärvad (1999) att de metafysiska källorna inte går att vare sig verifiera eller falsifiera 

med observationer och empiriska erfarenheter. Enligt positivismen har vi människor två källor 

till kunskap, det som vi kan iaktta med våra sinnen och det vi kan räkna ut med vår logik. Vi ska 

inte lita till traditioner och auktoriteter, vi ska inte heller ägna oss åt lösa spekulationer och vi 

ska inte heller låta känslorna dra iväg med oss. Istället för detta ska vi kritiskt undersöka alla 

påståenden och alla iakttagelser och endast stödja oss på de fakta som vi kan säkerhetskälla med 

all rimlig sannolikhet. De fakta vi får ut ska vi sedan analysera för att kunna dra slutsatser av 

dem, och eftersom vi till logiken även räknar matematiken, ska vi så mycket som möjligt 

kvantifiera våra fakta och behandla dem statistiskt så att vi kan dra generella slutsatser av dem. 

En sann positivist anser att det hon presenterar, som då är nya rön om något, är sant på grund 
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av att bevislig fakta visat att det är sant. Däremot så finns det en möjlighet att hon kan ha fel. 

Men om hon har fel så måste det kunna motbevisas (Thurén, 2006). 

Positivismens huvudteser (Lundahl & Skärvad, 1999): 

 

• Samhällsvetenskapen skall ta avstånd från all metafysisk spekulation, dvs. allt som inte är 

verkligt och iakttagbart. Endast det som går att iaktta är och bör vara objekt för vetenskapen. 

Vetenskapliga utsagor måste vara möjligt att verifieras med empiriska data. 

• Allt vetenskapligt arbete kan och bör bedrivas efter en och samma metod, ”den enhetliga 

vetenskapliga metoden”. 

• Vetenskapens mål är att förklara, dvs. att söka orsak–verkan–samband. 

• Generaliserbara kausalitetssamband, dvs. lagbundenheter, är ett viktigt mål inom 

samhällsvetenskapen (i likhet med sökandet efter naturlagar inom naturvetenskapen). 

• Åtskillnad mellan fakta och värderingar kan och måste göras. 

 

Positivismen räknar alltså med två källor till kunskap, iakttagelse och logik. Iakttagelserna, det 

vill säga den empiriska kunskapen är den kunskap vi får genom våra fem sinnen. Det är med 

hjälp av den som vi grundar vad som är fakta. Detta innebär inte att en positivism tror på allt 

hon ser eller hör, utan positivisten har en kritisk grundinställning till världen omkring sig. Men 

detta innebär inte att hon avfärdar några iakttagelser som orimliga. Ett exempel på detta kan 

vara att om en sann positivist ser en rymdfarkost med små gröna gubbar, utgår hon inte utan 

vidare från att det är en synvilla. Hon undersöker fenomenet, granskar alla omständigheter 

kring iakttagelsen och tar sedan ställning till om det kan vara frågan om ett besök från yttre 

rymden eller inte (Thurén, 2006). 

De logiska sanningarna är av en helt annan karaktär än de empiriska. De har ingenting med 

iakttagelser av verkligheten att göra, utan bara med vårt intellekt och vårt sätt att använda 

språket. Ett exempel kan vara att det är en empirisk sanning att en person befinner sig på en 

viss plats. Men det är en logisk sanning att hon inte kan befinna sig på två platser samtidigt. 

Skillnaden mellan empiriska sanningar och logiska sanningar är att man aldrig kan vara helt 

säker på att en empirisk sanning verkligen är sann. Ens fem sinnen kan svika en, man kan bli 

lurad, man kan hallucinera, det finns många sätt att ta miste på. Men logikens regler kan man 

alltid lita på. Eller kan man verkligen det? Många filosofer ifrågasätter detta, men vi kan för 

enkelhetens skull bestämma att logiska sanningar, och ditt räknar vi även matematiken, måste 

vara sanna om man använder ordet rätt och följer logikens regler (ibid). 



Inledning & kunskapsutveckling 

 9 

Hermeneutik 
Den alternativa forskningsansatsen till positivismen är hermeneutiken, den är mer heterogen 

och svårtolkad än positivismen. Ödman (2007) beskriver att tolkningens uppgift är att förmedla 

de olika språkliga förståelsehorisonterna till en gemensam förståelse, vilket i sin tur leder till 

samförståelse. Förståelse är enligt Heidegger inte något man är i besittning av, ett redskap att ta 

till då det behövs. Förståelsen är i stället utnämnande för vårt vara-i-världen, vilket oupplösligt 

sammanhänger med vår existens. Förståelsen refererar alltid till framtiden samtidigt som den är 

förknippad med vår faktiska situation. Denna helhet menar Heidegger kan beskrivas som vår 

”värld”. Med ”värld” avser han inte enbart den yttre världen utan den helhet i vilket 

människorna befinner sig och den förståelse, genom vilken hon avslöjar och omfattar denna 

ständigt påträngande helhet. Vår förståelse beror alltså av vår värld, liksom världen av 

förståelsen. Heidegger använder ett klassiskt exempel för att illustrera detta.  

 

”Vi kan inte förstå vad en hammare är genom att väga, mäta och katalogisera 

dess egenskaper. Vi måste använda den. Men dess innebörd blir mest 

uppenbar då den gått sönder. Först då blir det vardagliga redskapet i all sin 

påtaglighet synligt för oss.” 

(Martin Heidegger om förståelse, 1927)  

 

Hammaren måste alltså förstås som ett redskap och användas som redskap för att dess 

innebörd skall bli tydlig. (Heidegger, 1927 ur Ödman, 2007).  Huvudsyftet här är att tolka och 

förstå.  

Kvale (1979) menar att hermeneutiken tillbörjan var ett försök att reflektera över hur man 

uppfattar och tolkar företeelser inom vetenskaper som litteraturanalyser, historia, teologi och 

juridik. Hermeneutiken används ofta som samlingsbegrepp för denna typ av forskningsideal 

och ligger till grund för den kvalitativa metodteorin. Forskningsidealet behandlar exempelvis 

den avgörande skillnaden mellan fysiska och sociala fenomen. Alla typer av fenomen kan tolkas 

och tydas av människan – dessa har en innebörd eller en mening. Att forska om sociala 

fenomen handlar till exempel om att förstå betydelser. Målet med forskningen är därmed att 

tolka och förstå hur andra människor upplever olika typer av situationer och vad dessa 

situationer har för betydelse inför de beslut och handlingar som sedan tas. Enskilda fenomen 

kan endast förstås genom att vara insatt i det speciella sammanhang i vilket fenomen ingår i. 

Därmed så behöver man med andra ord även ha en helhetssyn över det område där fenomenet 
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upplevs. Även perspektivet mot fenomenet, och vem det är som gör tolkningen är av betydelse 

(Lundahl & Skärvad, 1999). Man kan nog säga att det hermeneutiska fungerar bättre på det 

filosofiska planet eftersom de anser att det inte finns någon absolut sanning. Det handlar mer 

om metoder för förståelse och tolkning, men också om beskrivningen av själva förståelsen och 

dess villkor.  

Indukt ion 
Induktion innebär att man utifrån empirisk fakta drar allmänna och generella slutsatser. Man 

ställer en fråga - en premiss och får ett svar - en slutsats. Induktionen förutsätter kvantifiering 

(Thurén, 2006). Nedan följer ett exempel på induktion.  

 

Premiss: Vid vår opinionsundersökning förklarade en klar majoritet av de personer vi 

frågande att de skulle rösta på X-partiet i valet om en månad.  

Slutsats: Alltså kommer X-partiet att vinna valet.  

 

Nordenstam menar att induktion är en generalisering från ett begränsat antal individuella fall. 

Ett standard exempel som Nordenstam, 1996 tar upp är svanen som i fall efter fall är vit vilket 

resulterar i slutsatsen att alla svanar är vita.  

Det som är viktigt att slå fast är att aldrig vara hundraprocentig säker på en induktiv slutledning, 

eftersom den bygger på empiriskt material som sällan utgör en fullständig uppräkning. Till och 

med induktiva slutledningar som är grundade på ett enormt material kan visa sig vara falska. 

(Thurén, 2006). 

Deduktion 
Enligt Nordenstam (1996) är deduktion en logisk härledning av slutsatser från ett antal satser 

som används som premisser i ett deduktivt argument. 

Deduktion innebär att man drar en logisk slutsats som betraktas som giltig om den är logiskt 

sammanhängande. Däremot behöver den inte nödvändigtvis vara sann i den meningen att den 

överensstämmer med verkligheten. Nedan följer några exempel på deduktion (Thurén, 2006). 

 

Premiss: Alla människor är dödliga. 

Premiss: Jag är människa. 

Slutsats: Alltså är jag dödlig. 
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Vad är skillnaden mellan denna slutledning och induktionen om människans dödlighet där 

man i båda fallen kommer fram till samma föga överraskande slutsats? Skillnaden är att i det 

första fallet finns det trots allt en teoretisk möjlighet att resonemangen stjälps av erfarenheten. 

Enligt kristendomen har det funnits en människa som inte var dödlig. Det är alltså tänkbart att 

inte alla människor är dödliga. Däremot är det inte tänkbart att vare sig jag eller någon annan 

människa är odödlig om alla människor är dödliga och om jag själv är människa. Nedan följer 

ytterligare en giltig deduktion. 

 

Premiss: Alla människor har fyra armar. 

Premiss: Jag är människa. 

Slutsats: Alltså har jag fyra armar. 

 

Detta stämmer naturligtvis inte med verkligheten, men en deduktions giltighet har ingenting att 

göra med om premisserna är sanna eller inte. (Thurén, 2006) 

Abduktion 
Traditionellt sett tänker nog de flesta bara på två slutledningssätt, deduktion och induktion som 

har förklarats ovan. Tänker man rent systematisk kan man utifrån ovanstående slutledningssätt 

tänka att det måste finnas en tredje slutledningssättform, nämligen slutledning från regel och 

resultat till det enskilda fallet, detta kallas abduktion. Ett exempel på detta är: 

Vi vet att alla bönor från säcken är vita och att våra bönor är vita, därmed så sluter vi oss till att 

våra bönor måste vara från denna säck.  

Återigen måste vi konstatera att detta inte är någon giltig slutledningsform (våra bönor kan ju 

vara från en annan säck med vita bönor), men inte desto mindre använder vi den minst lika ofta 

som deduktion.  

Abduktion leder oss till den mest sannolika förklaringen till ett fenomen som väcker vår 

förvåning. Abduktion är alltså också vad man kunde kalla ”den detektiviska 

slutledningsformen”, slutledning från indicier och indexikala tecken. Abduktion är främst 

vanligt inom humaniora, bland annat på grund av humanioras övervägande idiografiska 

karaktär. I historievetenskap och i de estetiska vetenskaperna är vi sällan intresserade av det 

generella och har därför sällan användning av induktion, och eftersom vi bara råder över ett 

fåtal allmänna och väletablerade sanningar kan vi sällan finna någon användning för deduktion. 

Vi abducerar med andra ord när vi drar slutsatser om t.ex. en målnings upphovsman på 

grundval av stilstudier (Kjörup, 2006).  
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Angreppssät t  
Vi har valt ett hermeneutiskt perspektiv eftersom vi anser att frågan vi ställt inte har något 

definitivt svar. Det handlar mer om att få en större förståelse om hur tankegångarna är på ett 

IT-företag, byggföretag och även hur projektexperter ser på saken. Bilden som kommer att 

målas upp är inte någon allmängiltig sanning eller något bevis för hur det ser ut i allmänhet, 

vilket snarare är positivismens ideal. En annan tydlig koppling som projektledningen har till det 

hermeneutiska perspektivet, är den betydelse tolkningen av diverse information utgör. Ett 

projektgenomförande är en komplex procedur där det är av stor vikt att projektledaren kan 

tolka och förstå hur andra projektdeltagare upplever de beslut och handlingar som ska tas, 

vilket tydligt är kopplat till hermeneutiken. Vi har valt att använda oss av abduktion för att dra 

slutsatser utifrån vårt empiriska material. Att vi har valt abduktion beror på att vi anser att IT-

branschen är väldigt volatil, med andra ord svängig och svårtolkbar. Detta medför att den 

empiriska undersökning vi har gjort inte kan ses som generella variabler. Vi anser dock att den 

studie vi har utfört stämmer mycket bra med hur branschen ser ut idag.  

2.2 Datainsamling 
Det förekommer inom samhällsvetenskapen två olika angreppssätt för att utföra forskning, vilka 

benämns som kvalitativa respektive kvantitativa metoder. Den kvalitativa forskningsmetoden 

förespråkar en datainsamlingsmetod vars fokus ligger på intervjuer, textmaterial och verbala 

analysmetoder. Den kvantitativa forskningsmetoden förespråkar tillskillnad från den kvalitativa 

forskningsmetoden en datainsamlingsmetod som baseras på statistik och mätningar (Patel & 

Davidsson, 2003). Dessa två angreppssätt beskrivs mer detaljerat i stycket under.  

Kval itat iva metoder 
Patel & Davidsson (2003) menar att kvalitativa undersökningar har en ringa grad av 

standardisering, vilket medför att personen som intervjuas ges större utrymme att svara fritt. De 

menar vidare att syftet med en kvalitativ undersökning är att få ta del av respondentens 

egenskaper och uppfattning till dennes verkningsområde och deras livsvärld. 

Kvanti tat iva metoder 
Lundahl & Skärvad (1999) menar att kvantitativa undersökningar i grund och botten går ut på 

att mäta data. Mätningen används i sin tur för att beskriva eller förklara. De data som samlats in 

genom en kvantitativ undersökning skall kunna kvantifieras tillskillnad från data producerad 

genom kvalitativa undersökningar. Vi har inte funnit det motiverbart att basera vår 
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undersökning på den kvantitativa metoden då vi har varit tvungna att utföra olika typer av 

intervjuer för att nå den kunskap som krävts för att färdigställa undersökningen. 

Olika intervjutekniker 
Intervjuer kan delas in med utgångspunkt från det svarsutrymme respondenterna ges. Antingen 

är svartalternativen helt strukturerade och respondenten ges då enbart möjlighet välja mellan 

den fördefinierade svarsalternativen eller så är de ostrukturerade. Vid ostrukturerade 

svarsalternativ formulerar respondenten sina egna svar (Lundahl & Skärvad, 1999). 

Intervjuprocessen kan som helhet även delas in i strukturerade och fria intervjuer. 

En strukturerad intervju kännetecknas av: 

• Intervjuaren har i förväg klart fastställt intervjuns målsättning. 

• Intervjun är fokuserad och informationsinriktad.  

Den fria intervjun kännetecknas av: 

• Syftet med intervjun är inte lika snävt definierat samt att inriktningen är mindre fokuserad. 

• Intervjun syftar till att locka fram respondentens värdering av situationen, åsikter och 

attityder. 

Istället för informationssökande frågor används också dialogutvecklade frågor, det vill säga 

frågor som stimulerar respondenten till att utveckla sina egna frågor. 

Vårt  metodval  
Syftet med vår uppsats har varit att försöka få fram vilka faktorer som påverkar utfallet på 

projektet, det vill säga hur projektet klarar av uppsatta tid, kostnads och kvalitetskrav. Med 

inledande stycke i åtanke har vår ambition varit att få ta del av respondenternas perspektiv på 

hur det ser ut i deras livsvärld. Genom detta har vi valt att utföra en kvalitativ undersökning 

eftersom vi har velat ge intervjupersonerna ett större utrymme att svara fritt, samt få ta del av 

deras egenskaper och uppfattningar inom berört område. Detta även med anledning av att vi 

anser att det är ett effektivt och intressant sätt att förstå deras perspektiv på de aspekter vi 

undersöker, och därmed på ett bättre sätt förstå hur deras perspektiv påverkar verkligheten. 

 

2.3 Datakällor och vårt  val 
I denna uppsats har vi valt att använda oss av två olika typer av data, primär samt sekundärdata. 

Primärdata är data som forskaren själv samlar in. Intervjuer är ett exempel på primärdata 

(Andersen, 1998). Sekundärdata är tillskillnad från primärdata data som redan är befintlig. 

Dessa data är ramarbetad i annat syfte än vad syftet med den pågående undersökningen och av 
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någon annan (Lundahl & Skärvad, 1999). I vårt fall är det denna uppsats. Vår primärdata består 

i vårt fall av intervjuer utförda hos två IT-företag, två byggföretag, en IT-konsult och en expert 

inom ämnet. Vi har i vårt urval valt att ta med en större och en mindre aktör i respektive 

bransch. Vi kommer att intervjua de personer som inom respektive företag har god insikt i hur 

deras projekt utförs. Vår sekundärdata har vi hämtat från böcker, vetenskapliga artiklar samt 

trovärdiga källor på Internet. Eftersom vi vill jämföra hur man genomför ett projekt i respektive 

bransch och därigenom kunna förbättra vår kunskap om projektledning, kontra den teori vi har 

läst inom området, anser vi att vår metodutformning har en komparativ ansats. Det resultat som 

vi vill generera är av explorativ ansats eftersom vi vill få ett hypotesgenererande resultat. 

Käl lkri t ik 
Källkritik handlar om att kritiskt granska olika fynd, dokument och annan information. Det 

förekommer tre olika syften med källkritik, varav det första är att bestämma om källan mäter 

det den utger sig för att mäta, det vill säga om den är valid. Det andra syftet är om källan är 

väsentlig för frågeställningen, det vill säga om den har relevans. Det tredje syftet är om den är fri 

från systematiska felvariationer, det vill säga om den är reliabel (Holme & Solvang, 1998; 

Wiedersheim, 2001; Eriksson, 1991).  

2.4 Triangulering 
Triangulering innebär att man använder sig av flera olika metoder för att samla in information. 

Metodologisk triangulering kombinerar olikartade metoder som intervjuer, observationer och 

rent fysiskt belägg för att undersöka en och samma enhet. Motiven bakom denna strategi är att 

den ena metodens svaga sidor ofta är den andras starka sidor. Genom att kombinera metoder 

kan en observatör utnyttja alla fördelar med metoderna och ändå ha kontroll över dess 

nackdelar. Genom triangulering kan man stärka både reliabiliteten och den inre validiteten 

(Merriam, 2006). 

2.5 Validitet  och rel iabil i tet 
Trovärdighet kan bedömas med hjälp av validitet och reliabilitet. Validitet avser att jag mäter det 

som är relevant i sammanhanget. Mer detaljerat så innefattar validitet begreppen relevans och 

giltighet. Giltighet beskriver graden av överensstämmelse i den teoretiska och empiriska 

referensramen. 

Relevans anger hur relevant den empiriska referensramen är för frågeställningen. Man bör alltid 

sträva efter hög validitet och reliabilitet (Anderson, 1998). Vi anser att giltigheten i vår uppsats är 

väl motiverad då den teoretiska såväl som empiriska referensramen faller inom samma 
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ämnesområde, och detta på ett stringent sätt genom att de besitter ett flertal överensstämmande 

variabler. 

Lundahl & Skärvad (1999) menar att reliabilitet är den grad av frånvaro av slumpmässiga mätfel. 

En undersökning med god reliabilitet kännetecknas av att mätningen inte påverkas av vem som 

utför den eller under vilka omständigheter den sker. Mätningen skall således vara helt 

oberoende av vem som utför den. Vidare så menar Lundahl & Skärvad (1999) att i en 

undersökning med god reliabilitet påverkas mätningen i väldigt liten utsträckning av 

tillfälligheter. De påpekar även ett mätinstrument kan bli värdelöst om det tillämpas felaktigt 

eller slarvigt. 

2.6 Påli t l ighet,  trovärdighet,  objektiv i tet  
Vid utförandet av en kvalitativ forskningsansats är pålitligheten viktig. Det innebär att 

forskningsprocesserna utförs på ett korrekt sätt, att resultaten i största möjliga mån stämmer 

överens med de studerade personernas upplevelser. Uppsatsen måste grundas i etiska principer 

om hur fakta samlas in och analyseras, hur ens egna antaganden och slutsatser kontrolleras, hur 

deltagarna engageras, och hur resultaten förmedlas. Pålitlighet menar Ely et al (1997) är mer än 

en uppsättning procedurer, de ser pålitligheten som ett personligt trossystem som formar 

procedurerna i processen. Lincoln & Guba (1985) i Ely et al (1997) menar att inom begreppet 

pålitlighet finns dess beståndsdelar vilka är trovärdighet, överförbarhet, stabilitet och 

bekräftningsbarhet. För att kunna öka chanserna att göra ett trovärdigt forskningsarbete, med 

andra ord ett där de människor vilka ska studeras likaväl de som ska läsa ens rapport kan tro 

på, måste man enligt Lincoln & Guba (1985) i Ely et al (1997) 

• triangulera, att söka efter negativa fall 

• bedöma hur adekvata referenserna är 

• diskutera sitt arbete med kolleger på samma nivå 

• kontrollera resultaten med de människor som studerats 

Det är emellertid genomförandet av de nämnda handlingarna, som upprättar trovärdighet (Ely 

et al, 1997).   

Den kunskap vi erhåller genom studier av källor är tänkt att resultera i insikter om en eller flera 

faktorer. Men som humanister ofta vill påpeka, en vetenskaplig framställning består oftast inte 

av en lång uppräkning av enstaka fakta. En sådan framställning skulle inte bara vara oläsbar, den 

skulle vara närmast värdelös. Vi kräver av framställningen att dess innehåll skall vara 

strukturerad, att väsentlig fakta skall lyftas fram och framför allt att framställningen skall visa på 
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ett sammanhang, att den skall visa hur olika förhållanden är förbundna med varandra. Detta är 

vad objektivitet handlar om och hur man ska förhålla sig till olika fakta (Nordenfelt, 1982).   

2.7 Metodkrit ik   
Nackdelen med att göra en lite större intervju med bara ett fåtal personer är förstås att man 

bara får en begränsad syn på frågorna man ställer. Men man kan också se vissa fördelar, som 

att personerna man intervjuar verkligen får tillfälle att säga vad de tycker samt ge en så bra 

och omfattande bild av sin verklighet som det går. Repstad (1999) säger att det är viktigt att 

den man intervjuar känner sig ”hemma” och bekväm. Helst ska intervjun göras på dennes 

arbetsplats, vilket vi gjort i fem av sex fall. Vi använde oss av en mobiltelefon för att 

dokumentera intervjun, eftersom det enligt Repstad (1999), är det bästa sättet att få ner allt 

som sägs utan att själv behöva vara upptagen med att anteckna under intervjun. Det som dock 

kan vara en nackdel enligt Repstad (1999) är om personen man intervjuar blir obekväm med 

att få sin röst inspelad. 
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3 METOD – PRAKTISKT GENOMFÖRANDE 
Under denna andra del av metodkapitlet kommer vi att förklara vår problemformulering, vårt 
tillvägagångssätt, insamling av empirisk data såväl som val av företag och företagspresentation. 

3.1 Til lvägagångssätt  
I början av 2008 började vi att skissa på eventuella idéer inom projektledning som kunde ligga 

till grund för vårt syfte med rapporten. När vi kände att vi fått en intressant infallsvinkel att 

skriva om, och fått den förankrad hos vår handledare började vi skriva vår 

kunskapsprojektering. Vilket innebar att vi på ett tydligare sätt skapade ett syfte och en 

frågeställning som var genomförbar, vilket därmed gick att förankra i befintlig teori. Vi började 

leta i tidningar efter artiklar som kunde ge oss mer förståelse i ämnet. Fortsättningsvis började vi 

söka efter bra och trovärdig teori som kunde passa in i uppsatsens frågeställning. Vi fann en hel 

del nyttig information kring ämnena projekt och projektledning, vår uppgift blev därmed att 

välja ut de bästa teorierna kring ämnena. Några skribenter som vi tidigt fick tycke för var Mats 

Engwall (2003), Stig Nordqvist (2002) och Inga Brundell-Öhman (2008), den sistnämnda 

litteraturen var mycket passande på grund av aktualiteten. Vi kontrollerade även om det fanns 

några tidigare undersökningar i ämnet och vad dessa kommit fram till. Vi tog även hjälp av olika 

källor som använts i tidigare skriven kandidatuppsats ”Skillnader kontra likheter mellan en 

verksamhetsspecifik och generaliserad projektledningsmodell” skriven av Sjöberg & Wirström 

(2007).  

 

När vi kommit igång med teoriskapandet letade vi även efter relevanta artiklar via universitetets 

sökmotorer. Redan på ett tidigt stadium diskuterade vi vilken detaljnivå vi ville lägga oss på och 

vilka delar inom projektledning som vi ansåg var rätt för oss att avgränsa oss från. Vi valde att se 

projektutförandet från två perspektiv, från det traditionella perspektivet och från det Agila 

perspektivet. Utifrån den kännedomen skapades en rubrikstruktur, vilket utgjordes av The 

Standish Group - Extreme Chaos (2001). Denna rapport innehåller tio kriterier för att skapa ett 

lyckat IT-projekt. Det här blev den bas som studien blev uppbyggd kring, vilket även blev 

studiens rubrikstruktur. Denna rubrikstruktur blev det verktyg som användes under skapandet 

från teori till empiri, och empiri till analys för att få en röd tråd genom hela studien. Figur 3.1 

nedan visar hur vi observerar våra två frågeställningar, var vid den första går ut på att finna de 

komponenter som behövs för att kunna genomföra ett IT-projekt på ett lyckat sätt. Fråga två 

belyser valet av projektledningsmodell, vilket kommer att härledas från den insamlade teorin. 

Utifrån att lära sig och förstå fördelarna med respektive modell vill vi med hjälp av den 
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insamlade teorin och den insamlade empirin påvisa att ett visst IT-segment passar bättre för en 

viss typ av projektledningsmodell. Under analyskapitlet kommer vi att belysa de beståndsdelar 

vilka är av betydelse för att genomföra ett lyckat IT-projekt, och härleda dessa till att styra 

kunskapen mot ett visst IT-segment och därmed även mot en viss typ av projektledningsmodell. 

Den teori vi hittar kommer kontinuerligt att läggas in under lämplig rubrik i rubrikstrukturen, 

vilket förtydligar och förenklar förståelsen för läsaren. Studien är uppbyggd kring en 

intervjuguide, vilken är skapad från rubrikstrukturen. Det har vi gjort för att på ett enkelt sätt 

kunna sammanställa vår empiri under respektive tillhörande rubrik. Detta medför att när vi 

börjar analysera teorin med empirin så finns rätt information från både teorin och empirin 

under rätt rubrik. Därefter kommer analysen att ske på ett liknande sätt, vilket kommer att 

klargöras under kapitel 6 Analys.  

 
 

Figur 3.1 Översikt över hur vi använder strukturen för att filtrera information 
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3.2 Problemformulering 
För att få en bra bild av hur de respektive branscherna ser ut och hur dessa kan jämföras kom 

den huvudsakliga fokuseringen att vila mot eventuella framgångsfaktorer, vilket gav oss en bra 

bild på hur respektive företag utför sina projekt. För att på ett trovärdigt sätt kunna utföra denna 

jämförelse skapade vi rubriker utifrån The Standish Group - Extreme Chaos (2001). Genom 

dessa rubriker kom studien att påvisa flertalet likheter och skillnader, vilka finns inom 

respektive bransch. För att på ett adekvat sätt kunna besvara vår frågeställning kom studien att 

se uppgiften med två olika ögon, ett från ett traditionellt projektledningsperspektiv och ett från 

ett Agilt projektledningsperspektiv. Därigenom utvisar studien i vilken av dessa fåror som IT-

projekt har störst chans att lyckas inom.   

3.3 Urval av empiri skt underlag 
Det empiriska underlag vilket studie antog var i form av intervjuer. Orsaken till detta var på 

grund av att intervjuer kändes mer personliga och gav även studien den personliga 

perspektivbild av hur intervjupersonerna ser på projektledning. Totalt intervjuades sex personer 

med anknytning till projektledning. Vår förhoppning var att få intervjua nyckelpersoner inom 

varje företag för att där igenom få en bra bild över projektförfarandet. Vår förhoppning var även 

att studien skulle visa tydliga skillnader i utförandet av projektarbetet, vilket därmed skulle leda 

till klarhet i vad som är av stor vikt under ett projektarbete.  

Intervjuguide 
Utförandet genomfördes med hjälp av en intervjuguide. Därmed utfördes alla företagsintervjuer 

på ett liknande sätt, vilket mynnade ut i att intervjudatan blev mer korrekt och kunde jämföras 

på ett mer jämbördigt vis. Samtliga intervjuer spelades in som MP3-fil. Efter utförd intervju 

transkriberades materialet, vars resultat blev korrekt genomfört tack vare MP3-inspelningen.  

Intervjuerna hölls fria, vilket gjorde att intervjupersonerna hade chansen att välja hur upplägget 

skulle se ut. Själva guiden fanns mer som ett stöd för våran egen del. Detta för att vi inte skulle 

missa några viktiga punkter eller detaljer som var viktiga för att kunna besvara frågeställningen. 

Intervjuguiden baserades på den information som vi har erhållit utifrån böcker, artiklar, 

hemsidor och tidigare lästa kurser. 

3.4 Urval av företag och respondenter 
När vi hade kommit fram till vad vi ville skriva om var nästa steg att välja ut företag, vilka vi 

ansåg som lämpliga. Inom byggbranschen finns det ett fåtal riktigt stora företag, och efter hur väl 

vi kände till dem valde vi till slut NCC och JM. Dessa är två etablerade företag vilka agerar inom 
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byggsektorn. Vi ansåg även att deras namn ökar trovärdigheten och styrkan i uppsatsen. Inom 

IT-sidan följde det sig så att vi valde två affärssystemleverantörer eftersom vi båda var 

intresserade av att bättre förstå hur deras verksamheter fungerar. Det underlättade även att vi 

hade kontakter inom dessa företag, vilket gjorde att intervjupersonerna var självklara. Dessa två 

företag var IFS och Accenture. Företagskontakterna gjordes via telefon och e-post. 

Projektledningsexperten Torbjörn Wenell kom vi i kontakt med genom e-post och lyckades på 

så sätt boka in en intervju med honom i närheten av Linköping. IT-konsulten Maria Thelin är 

en gammal vän, vilket gjorde den kontakten självklar. Maria är en expert inom Agila verktyg, 

vilket var något vi efterfrågade och även gav studien den ”touch” som vi önskade. En översikt av 

de aktörer som har intervjuats under den empiriska delen redogörs i tabell 3.1 nedan. 

 

Företag Person Befattning Datum 

NCC Stefan Fredriksson Projektledare 2008-04-22 

JM Simon Svensson Projektledare 2008-04-24 

Accenture Fredrik Eliasson Projektledare 2008-04-24 

IFS Johan Arvidsson Projektledare 2008-04-28 

Jaybis Maria Thelin Agile Process Mentor 2008-04-23 

Projektkultur Torbjörn Wenell Projektexpert 2008-05-12 

Tabell 3.1 Respondenter vid kontakt med etablerade aktörer 

 

Vad gäller intervjuerna var vår ambition att intervjua sex personer med erfarenhet inom 

projektledning. Personernas titel i verksamheten har varit av hög relevans, då vi i vår 

undersökning har syftat till att få fram vilka faktorer som påverkar utfallet av projektet, det vill 

säga hur projektet klarar av uppsatta tid, kostnads och kvalitetskrav. Genom personernas 

positioner och erfarenheter anser vi att dessa intervjuer på ett bra sätt återspeglar verkligheten. 

3.5 Företagspresentat ion 
NCC är ett av Nordens största bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. De är verksamma inom 

hela värdekedjan vad gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation. NCC 

utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga 

byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. NCC erbjuder även insatsvaror för 

byggproduktion, såsom kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underhåll av vägar. 

Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Norden men bygger även en del i Baltikum och 

Tyskland. NCCs vision är att vara det ledande företaget i utvecklingen av framtidens miljöer för 
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arbete, boende och kommunikation. Företagets omsättning år 2007 var 58 miljarder svenska 

kronor och har 21 000 anställda.  

  

JM är ett erkänt svenskt byggföretag av bostäder. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion 

av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och 

universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. JM arbetar även med 

projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i 

Storstockholmsområdet. De omsätter cirka 13 miljarder svenska kronor och har cirka 2400 

medarbetare.  Den region på JM som vi har studerat heter fastighetsutveckling och den rör JM:s 

kommersiella projekt. 

 

IFS är en av världens ledande leverantörer av affärssystem, de erbjuder lösningar som gör det 

möjligt för företagen att snabbt svara upp mot marknadsförändringar och där igenom kunna 

använda sina resurser på ett mer flexibelt sätt för att uppnå bättre affärsresultat och 

konkurrenskraft. IFS grundades 1983 och har nu 2600 anställda världen över. Deras 

affärssystem IFS applications finns i 54 länder och är översatt till 22 olika språk.  

 

Accenture är idag ett världsledande konsultföretag inom verksamhetsutveckling och IT-tjänster. 

I Sverige har Accenture funnits i 30 år och det är nu cirka 950 anställda här, med uppdrag över 

hela landet. Accenture finns globalt i 49 länder med sammanlagt drygt 178 000 anställda. Under 

år 2007 omsatte Accenture i Sverige 1,485 miljarder svenska kronor och globart 19,7 miljarder 

US dollar. 

  

Maria Thelin har tio års erfarenhet inom IT-branschen. Hon har bland annat arbetat som 

systemutvecklare, systemarkitekt och projektledare. På senare år har Maria startat ett eget 

företag vid namn MarThe Data och intresserat sig för Lean och Agila verktyg. Idag arbetar 

Maria som ”Agile Process Mentor” på Jaybis. Maria har en magisterexamen i datavetenskap 

från Uppsala universitet. 

 

Torbjörn Wenell har i över 40 år arbetat som ledare för en konsultgrupp med att utveckla 

projektformen och effektivisera dess praktiska tillämpning inom praktiskt taget alla branscher. 

Torbjörn har i mer än 30 år suttit som VD och styrelseordförande i företaget Wenell 

Management AB och byggt upp det till ett av Nordens ledande konsultföretag inom 

projektområdet. Sedan några år tillbaka lämnade han företaget för att få mer tid till att 



Del 1 

 22 

praktiskt ägna sig åt att dela med sig av sina erfarenheter, positiva som negativa, som han har 

samlat på sig under årens lopp. Torbjörn sitter nu som sekreterare i Svenska Projektakademin 

och är även expert i projektledning på Linköpings universitet. 
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Del 2 – Teoretisk undersökning 
Inom denna del kommer studien att presentera det teoretiska material som vi funnet. 
Utförandet kommer närmare att presenteras under rubrik 4 teori och 4.4 rubrikstruktur. 
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4 TEORI 

Vi kommer under vårt teorikapitel att samla in teori som berör våra frågeställningar. Denna 

studie är vilket tidigare nämnt uppbyggt av en rubrikstruktur, vilken vi skapat både från teori 

och från Extreme Chaos (2001). Vi kommer närmare att förklara den under avsnittet 

rubrikstruktur. I vår andra fråga kommer denna studie att beskriva projektledning från två 

perspektiv, det traditionella perspektivet med utgångspunkt från PMBOK och det Agila 

perspektivet med utgångspunkt från Scrum. I figur 4.1 nedan visas teoridelens struktur, vilket 

skall lättaregöra tankegången hur teorin är uppbyggd. 

 

 

 

 

Figur 4.1 Översikt över det teoretiska förfarandet 

 

4.1 PMBOK – tradit ionell  projektledningsmodell  
En traditionell projektledning är uppbyggd kring fem olika processer, dessa processer är: 
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1. Initieringsprocesser 

2. Planeringsprocesser 

3. Utförandeprocesser 

4. Övervaknings- och styrningsprocesser 

5. Avslutningsprocesser 

Vi vill under denna uppsats studera det som sker under initieringsprocessen eftersom det är då 

projektet startar, vilket medför att projektets krav och åtaganden skapas och projektets 

projektledare blir tillsatt. Vi har i vår uppsats valt att namnge initieringsprocessen som 

initieringsfas för denna del av projektet. Resterande processer kommer vi inte att behandla 

under denna uppsats, vilket gör att dessa ligger i vår avgränsning. 

 

Init ier ingsfasen   
Under denna fas finns två stycken processer, vilka är att utarbeta projektfullmakt och utarbeta 

preliminär projektspecifikation. Vi kommer nedan att beskriva vad dessa processer gör för 

projektutförandet. 

 

Projektfullmakt 
Projektfullmakten är det dokument som auktoriserar ett projekt, den ger projektledaren 

befogenheter att utnyttja organisationens resurser för aktiviteter inom projektet. Det är av stor 

vikt att en projektledare utses så tidigt som möjligt i projektet, helst redan under arbetet med 

projektfullmakten och senast innan planeringsarbetet börjar. Arbetet med projektfullmakten 

handlar främst om att dokumentera verksamhetsbehoven, projektets syfte och mål, aktuella 

kunskaper om kundens krav och om produkten, tjänsten eller det resultatet vilken ska uppfylla 

kraven. Projektfullmakten bör exempelvis innehålla nedanstående information: 

 

• Krav som uppfyller kundens behov, mål och förväntningar 

• Verksamhetsbehov, projektbeskrivning 

• Projektets syfte eller motiv 

• Projektledarens namn och befogenheter 

• Översiktligt milstolpsdiagram 

• Intressenternas inflytande 

• Budgetram 
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För att skapa projektfullmakten behövs följande indata: 

 

• Kontrakt: från kundens upphandlingsorganisation 

• Specifikation av arbetspaket: En beskrivning av de produkter, tjänster eller resultat 

som ska tillhandahållas  

• Företagets omvärldsfaktorer: När man ska utarbeta projektfullmakten finns det 

omvärldsfaktorer som man måste ta hänsyn till eftersom dessa kommer att påverka 

projektets framgång 

• Tillgängliga organisatoriska processer: Är rutiner eller policys vilka man 

använder sig av för att kontrollera att projektet fortgår som det ska, det kan var 

erfarenheter från tidigare projekt, problem och felhanteringsrutiner eller 

riskstyrningsrutiner  

 

Utarbeta preliminär projektspecifikation 
I projektspecifikationen definierar man projektet och vilka behov som måste uppfyllas för att 

projektet ska anses som lyckat. Den ska exempelvis innehålla:  

 

• projekt- och produktmål 

• projektets gränser 

• initialt identifierade risker 

• milstolpar i tidsplanen 

• kostnadsbedömning 

 

Som indata till projektspecifikationen finns den färdiga projektfullmakten, vilken innehåller 

specifikationen av arbetspaketet, företagets omvärldsfaktorer och tillgängliga organisatoriska 

processer (PMBOK, 2004). 

4.2 Agile projektledningsmodell  

Lean 
Lean konceptet, vilket är grundfundamentet i de Agila metoderna handlar om att få rätt saker 

till rätt plats vid rätt tidpunkt. Lean systemet, vilket är Toyotas produktionssystem, skapades 

efter andra världskriget av Toyota, vilket senare kommer att kallas för ”Lean Production” av 

skribenterna till boken ”The Machine That Changed The World”. Ett centralt begrepp inom 

Lean är det japanska ordet ”muda”, vilket betyder slöseri, vilket kan hänvisas till en aktivitet 
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som tar resurser utan att ge något tillfredsställande värde. En av grundarna till Toyotas 

produktion system var Taiichi Ohno (1912-1990), han blev förfärad över all typ av ”muda” som 

fanns i produktionssystemet, vilket gjorde att han skapade olika metoder för att kunna eliminera 

dessa felaktigheter. Några felaktigheter som upptäcktes var:  

• justerbara fel 

• oönskad produktion och inventering 

• överflödiga processer 

• onödig förflyttning av människor/saker 

• dåliga ledtider 

• produkter och tjänster som inte täcker kundens behov 

 

Grundtanken med Leantankegången är: värde, värdeström, flöde, inflytande och perfektion 

(Raman, 1998) 

Värde: Det upplevda värdet kan enbart beskrivas av kunden. Ordet är användbart i meningar 

som förklarar att en specifik produkt möter kundens behov med ett attraherande pris vid rätt 

tillfälle.  

Värdeström: Det är ett antal handlingar utförda till kunden för att skapa ett specifikt värde till 

en produkt eller tjänst. Genom att designa ett produktionsmönster som passar kundens behov, 

kan en mer värdedriven produktion uppstå utan att själva värdet går förlorat, vilket gör att 

eventuell onödig utrustning kan elimineras.  

Flöde: Är de värdegenererande stegen, vilket innebär att alla onödiga steg är eliminerade. 

Istället för att organisera funktionellt så ska utveckling och produktionsaktiviteter organiseras 

som kontinuerliga flöden med ansvar för den totala processen.  

Inflytande: Produktionen ska vara utvecklad på ett sådant sätt att det är kunden som steg för 

steg godkänner produktens framkomst. Allt som utvecklas sker på kundens begäran och 

framtagandet görs när kunden begär det, just-in-time (JIT). 

Perfektion: Perfektion bygger på principen att det inte finns något slut vad gäller att reducera 

tid, insats, utrymme, kostnader och misstag. Denna tankegång bygger på det japanska konceptet 

Kaizen vilket innebär ständiga förbättringar. Enligt Kaizen ska företagets kvalitet ständigt 

utvecklas, underhållas och pånyttfödas. Man menar att alla medarbetare har möjligheten att 

påverka den slutliga produkten med hjälp av sina insatser (Bergman & Klefsjö, 1991). Enligt 

filosofin finns det också en medvetenhet att man måste tillfredställa sina kunder för att själv 

överleva och vara lönsam. 
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Scrum 
Scrum hör till det som kallas lättrörliga utvecklingsmetoder eller Agile development, en samling 

arbetssätt och verktygslådor vars syfte bland annat är att: 

 

• Förbättra förmågan till att ge snabb respons på behov och önskemål från marknaden 

• Reducera spill- och väntetid 

• Minska stressen hos personalen och samtidigt öka produktiviteten  

 

Scrums Agila utvecklingsprocess uppfanns för att snabbt få ut nya produkter på marknaden. En 

influens som sparkade igång skapandet av den Agila Scrumutvecklingen var en artikel som 

skrevs på Harvard Business school om Japans nya produktutveckling av Takeuichi och 

Nonaka. En nyckelkomponent av deras presentation var en lista, vilken visade 

produktutvecklingen separerade i enskilda faser, vilka alla överlappade varandra en aning, även 

resterande faser av utveckling var en aning överlappade (Sutherland, 2005).   

Grundstegen inom Scrum 
Grundstegen inom ett Scrumprojekt är att skapa en vision och en ”product backlog”. Visionen 

beskriver dels varför man genomför projektet och dels vilket resultat man vill uppnå. Product 

backlog beskriver i prioriteringsordning, vilka funktionella och icke funktionella krav som 

systemet ska klara av för att uppnå visionen. Den prioriterade listan innehåller även en 

estimering över hur lång tid varje krav kan tänkas ta. Product backlog beskriver därmed vilken 

funktionalitet som ska utföras i den första sprinten, och vad det är som ska ta tas upp i nästa 

sprint beroende på utfallet av den första sprinten (Schwaber, 2004). Figur 4.2 nedan beskriver 

de olika stegen i ett Scrumprojekt.  
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Figur 4.2 Översikt över Scrumförfarandet 

(http://www.mountaingoatsoftware.com) 

Att  skapa  en backlog 
Produktägaren sammanställer alla de önskemål och krav som ska ligga till grund för förändring 

av produkten, exempelvis nya funktioner och buggfixar. När målen har definieras, styckas 

helheten ner i mindre delar. Varje sådan del ska dels skapa affärsvärde och dels gå att 

delleverera.  

Samtidigt som detta görs ska en prioritering göras, här är det produktägaren som själv 

bestämmer i vilken ordning som förändringar och leveranser genomföras. Resultatet av detta 

arbete blir en ”att-göra-lista”, vilken sorteras om efter hur marknadens krav och kundens 

önskemål förändras över tiden. När det är dags att sätta igång en sprint ”fryser” produktägaren 

de främsta punkterna på ”att-göra-listan” och kallar Scrumteamet till möte. Själva product 

backlog listan blir aldrig fullständig, utan är en dynamisk lista vilken kontinuerligt förändras 

efter hur produkten utvecklas. 

Daily Scrum 
Varje dag, vid samma tidpunkt, håller ScrumMaster och Scrumteamet ett kort möte. Syftet med 

detta möte är att avlägsna alla farthinder för gruppen. Var och en av deltagarna ska på något sätt 

svara på tre frågor:  

 

• Vad har du gjort sedan förra mötet? 

• Vad tänker du göra inför kommande möte? 

• Är det något som hindrar dig från att uträtta ditt planerade arbete? 
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De två första frågorna ger mötesdeltagarna full insyn i hur projektet fortskrider och den tredje 

frågan ger underlag för problemlösning, det kan vara allt från en ny datormus till 

organisationsförändringar på företaget. Vem som helst får vara med och lyssna på mötet men 

det är bara ScrumMaster och Scrumteamet som får tala. Den huvudsakliga meningen med 

dessa möten är att de ska ses som ett forum där man kan diskutera problem eller frågor vilka 

dykt upp under det gångna dygnet. Något att observera är att ScrumMaster inte ska likställas 

med en projektledare, vilka Scrumteamet ska rapportera händelseläget till. ScrumMaster är den 

person som ansvarar för mötets varande och ska ses som en i teamet och inte som en chef, 

vilket gör att team medlemmarna diskuterar mot teamet och inte mot ScrumMaster (Schwaber, 

2004).  

Sprint fa sen 
Av sprintens 30 kalenderdagar avsätts den första till att skapa en sprint backlog. När man är 

överens om uppgifter och tidsåtgång släpper produktägaren taget. Från och med att 

produktägaren släpper taget jobbar Scrumteamet under eget ansvar. Under de 30 kalenderdagar 

som en sprintfas avser ska teamet skapa någon betydelsefull funktionalitet till produktägaren. 

Denna funktionalitet ska vara så pass färdig att den i stort sett är leveransduglig, vilket gör att 

produktägaren kan kommentera och värdera det färdiga resultatet. Dessa 30 kalenderdagar är 

även den maximala tid som produktägaren och andra intressenter kan vänta innan tron på att 

teamet gör något meningsfullt för dem börjar svikta (Schwaber, 2004).      

Demonstat ion och utvärdering 
Varje sprint avslutas med en demonstation där fungerande programvara körs inför en större 

grupp som förutom produktägaren omfattar exempelvis användare och representanter för 

företagsledningen. Detta ligger till grund för ett utvärderingsmöte som i sin tur ger avstamp för 

nästa sprint.  

Sprint retrospective  (gäl ler s jä lva leverantören) 
Det här är ett möte som hålls efter varje sprint. ScrumMaster, Scrumteamet och produktägaren, 

vars deltagande är frivilligt går igenom vad som gick bra och vad som behöver förbättras i nästa 

sprint. ScrumMaster sammanställer de synpunkter som inkommit från mötesteamet. Teamet 

själv bestämmer i vilken ordning man vill diskutera sprintförbättringarna. Viktigt att förstå är att 

ScrumMaster inte deltar på mötet för att inskaffa sig projektstatusinformation utan för att 
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underlätta och hjälpa teamet att hitta nya och bättre vägar för att kunna optimera 

Scrumprocessen (Schwaber, 2004).  

Aktörerna 
Det finns tre typer av aktörer inom Scrum och de är Scrumteamet, produktägaren och 

ScrumMaster. 

Scrumteamet 
Scrumteamet utför det egentliga arbetet som problemlösare och konstruktörer. Normalt består 

teamet av 5-9 personer. Hur arbetet läggs upp och hur uppgifterna fördelas bestäms av teamets 

medlemmar. Fasta projektroller finns inte utan alla ska kunna byta uppgifter med varandra. 

Scrumteamet ansvarar för hur produktiviteten ska kunna maximeras på bästa sätt, vilket medför 

att planering och genomförande uteslutande tillhör gruppens ansvarsområde (Schwaber, 2004).  

Produktägaren 
Produktägaren är beställaren och ser till att Scrumteamet arbetar med rätt saker ur ett 

affärsperspektiv. Produktägaren administrerar en product backlog, där hon prioriterar och 

redogör för vilken funktionalitet som står på tur att utvecklas inom Scrumprojektet. 

Scrumteamet kan ge förslag på i vilken ordning funktionalitetskraven ska utvecklas, men det är 

produktägaren som är beställaren och har därmed det slutgiltiga ansvaret över hur processen 

ska fortskrida (Schwaber, 2004). Produktägaren är ofta en kund, men kan också tillhöra den 

egna organisationen.  

ScrumMaster 
ScrumMaster är en kombination av coach, fixare och dörrvakt. Varje dag träffar ScrumMaster 

teamen i korta möten (daily Scrum). ScrumMaster anlägger alltid ett här-och-nu perspektiv på 

arbetet. Fokus ligger alltid på att ge teamen de bästa möjliga förutsättningarna att nå de uppsatta 

målen för sprinten. Efter varje sprint håller ScrumMaster ett utvärderingsmöte med 

Scrumteamet, där man går igenom de erfarenheter som har gjorts och de lärdomar som har 

dragits. Detta för att kunna höja teamets kunskapsnivå och öka motivationen inför nästa sprint. 

ScrumMaster skiljer sig från en traditionell projektledare i den bemärkelse att ScrumMaster 

uppgift är att utföra den filosofi vilket Scrum utgör, ScrumMaster ser till att de grundregler som 

ett Scrumprojekt innehar efterföljs. ScrumMaster hjälper även produktägaren med att prioritera 

vad som ska göras här näst inom Scrumprojektet.  

Stacey´s komplexitet sbedömningsgraf  
Ralph Stacey har skapat en modell vilken beskriver olika typer av organisatoriska beteenden. 

Den vertikala axeln visar kravkomplexiteten och den horisontella axeln visar 

teknikkomplexiteten. Skärningen mellan dessa två komplexitetsytor definierar den totala nivån 
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av komplexitet hos projektet. Många av dagens mjukvaruutvecklingsprojekt är komplexa, de 

som är kaotiska är outförbara (punkt 4), vilket medför att mer kunskap och förståelse av dess 

komplexitet måste lösas innan arbetet kan fortgå (Schwaber, 2004). Figur 4.3 nedan visar i vilket 

fält ett specifikt projekt hamnar inom. Punktlistan beskriver de egenskaper det specifika 

projektet innehar. 

1. Enkla projekt med låg komplexitet både tekniskt och kravmässigt  

2. Komplicerade projekt med komplicerade krav 

3. Komplicerade projekt med komplicerad teknik 

4. Projekt som det råder anarki eller oreda i 

5. Komplexa projekt, både kravmässigt och tekniskt sett 

 

 

Figur 4.3 Staceys komplexitetsbedömningsgraf 

(http://www.change-management-toolbook.com/Default.aspx?tabid=487) 
 

4.3 Extreme Chaos 
The Standish Group grundades i Boston 1985 av erfarna projektexperter med mångårig 

praktisk erfarenhet avseende värdering av projekt risker och dess kostnader. Deras vision bistod 

av att vara den ledande aktören i att utveckla förståelse över hur man skapar lyckade IT-projekt. 

Grundkonceptet är att inbringa information om dagliga projektmisslyckanden och vilken i 

omgivning de befinner sig i. Därigenom kan The Standish Group tolka projektprocessen och ge 
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instruktioner om vad som gått fel tack vare deras mångåriga erfarenhet inom projektområdet. 

The Standish Group skapar olika typer av undersökningar och tjänster som 

projektutvärderingar, kravoptimering, Return Of Investment (ROI), risk och värde analyser 

skapade av fleråriga undersökningar inom projektområdet (www1.standishgroup.com 

/about/index.php). The Standish Group har sedan 1994 levererat flertalet analytiska artiklar 

angående succéfaktorer inom IT-projekt. Dessa artiklar är uppbyggda kring en sammanställning 

av tusentals genomförda IT-projekt. Därigenom har The Standish Group kunnat utläsa mönster 

i vilka kriterier som spelat in vad gäller att skapa lyckade IT-projekt. Denna studie är uppbyggd 

kring ”Extreme CHAOS” (2001) eftersom det var den artikel från The Standish Group med 

bästa aktualitetsdatum som vi fick tag på. Studien är uppbyggd kring de tio framgångsfaktorer 

vilka The Standish Group framtagit genom en sammanställning av tidigare analyser. 

Vi har valt att även skriva de tio faktorernas överskrifter på svenska för att förtydliga innebörden 

av dess innehåll. I den första CHAOS rapporten som The Standish Group presenterade 1994 

hade man identifierat 10 framgångsfaktorer, under senare år har dessa uppdaterats lite och bytt 

plats men de ser relativt lika ut. Dessa framgångsfaktorer togs fram genom stora studier vilka 

gjordes på en stor mängd projekt i USA. Nedan finns tabell 4.1, vilken visar de tio 

framgångsfaktorer som enligt The Standish Group är de faktorer som är av vital karaktär för att 

skapa ett lyckat projekt.  

 

Nr Framgångsfaktor Poäng 

1. Executive Support 18 

2. User Involvement 16 

3. Experienced Project Management 14 

4. Clear Business Objectives 12 

5. Minimized Scope 10 

6. Standard Software Infrastructure 8 

7. Firm Basic Requirements 6 

8. Formal Methodology 6 

9. Reliable Estimates 5 

10. Other 5 

Tabell 4.1 The Chaos ten (Extreme Chaos, 2001) 

 

Faktorerna har vägts i förhållande till det inflytande dessa har i vikt i ett lyckat projekt. Ju fler 

poäng desto lägre projektrisk.   
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1. Executive support (utomstående stöd)  
Bristen av traditionellt stöd, vilket betyder stöd både från ledningshåll och från det operativa 

projektteamet är den främsta orsaken till att projekt misslyckas. Stödet påverkar projektets 

utförande och framgång. Bristen av denna typ av stöd kan riskera projektets varande. 

 

2. User involvement (användarmedverkan) 
Bristen av användarmedverkan har traditionellt varit den främsta orsaken till att projekt blivet 

misslyckade. Något som även omvänt har varit den ledande faktorn till utförandet av lyckade 

projekt. Även då projekt har levererats i tid och inom budget kan projekten fallera ifall utfallet 

inte möter användarnas behov eller förväntning.  

 

3. Experienced project manager (erfarna projektledare) 
Bristen på erfarna projektledare är den tredje vanligaste orsaken till misslyckade projekt. 

Nittiosju procent av de lyckade projekten har en sak gemensamt och de är att de styrts av 

erfarna projektledare.  

 

4. Clear business objectives ( tydliga verksamhetsmål) 
Denna punkt innebär att man vid projektets start har klart för sig ”vad” projektet ska göra och 

”hur” man kommer dit.  

 

5. Minimized scope (minimerat omfång/omfattning) 
Inom alla projekt är tid alltid en bristvara. Eftersom projektets omfattning relateras till projektets 

varaktighet, relateras dessa till varandra. Genom att minska projektets omfång kommer 

automatiskt tiden att bli reducerad, vilket medför en större chans att lyckas med projekt. 

Mindre omfång härleds även till att utföra kortare intervaller mellan de olika milstolparna, vilket 

leder till att färre beslut tas mellan varje milstolpe. 

 

6. Standard software infrastructure (Standardiserad mjukvaruinfrastruktur)  
Kraven är konstanta i ett förändringstillstånd, men infrastrukturen behöver stabilitet. The 

Standish Group’s forskning visar att 70 % av applikationskoden är infrastruktur. En del av 

denna kod är unik för applikationen, men ändå kan mycket av koden införskaffas från en 

infrastruktursförsäljare. Detta innebär att det läggs mycket tid på att skriva egen 

infrastrukturskod när man istället kan införskaffa den på enklare sätt.  
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7. Firm basic requirements (Faststä lla  grundkraven) 
Nyckeln till att förstå denna kategori ligger i ordet ”basic” eller på svenska grund. Genom att 

skapa en minimal åtkomlig grundnivå på kraven, och sedan utveckla dess egenskaper, kommer 

effekten av förändringarna att reduceras. Att förändra kraven är lika med döden för projektet. 

Genom att leverera ett fåtal ”features” tillåts användaren och den verkställande sponsorn att 

snabbt se resultat. Vilket resulterar i att projektledaren blir bättre förberedd för vilka resurser 

och prioriteringar som behövs för att klara nästa fas i projektet. 

  

8. Formal methodology (Formel metodik) 
Utan en formel projekthantering blir det svårare att skapa en realistisk bild av projektet och dess 

anförtrodda resurser för att genomföra projektet. Vissa steg och procedurer som skapas inom 

projekthantering är reproducerbara och återanvändbara. Detta innebär att man minimerar 

risken att behöva uppfinna hjulet flera gånger, vilket leder till att projektförståelsen blir maximal, 

vilket innebär att den inlärda kunskapen kan införlivas i det aktiva projektet. Denna process 

skapar en beslutspunkt där man bestämmer huruvida projektet skall fortskrida eller inte. 

Projektteamet kan utifrån denna information fortsätta projektet med större tillit till att projektet 

är på rätt väg eller anpassa projektet till att passa de förändrade kraven. Denna förmåga att 

anpassa i realtid förhöjer projektets förmåga och reducerar projektriskerna.      

 

9. Reliable estimates (Tillförlit iga uppskattningar) 
Vid utveckling av ett systematiskt tillvägagångssätt mot projektuppskattning är det nödvändigt att 

vara realistisk. Uppskattning är helt enkelt svårgreppbart. Ett tillägg till denna svårighet är 

utvecklingen och införskaffandet av komponenter och deras integration med befintliga 

applikationer, förpackade applikationer och utomstående service.  

 

10. Other cr iter ia (andra kriter ier)  
Här handlar det om bristen av exempelvis små milstolpar, ordentlig planering och kompetent 

personal.  

4.4 Rubrikst ruktur 

För att få strukturen att bli mer fullständig har vi valt att lägga till ett antal beståndsdelar som vi 

anser är viktiga för att få svar på våra frågeställningar. Vilket gör att vi bygger vår struktur på de 

åtta rubriker som figur 4.4 nedan visar. Vi har markerat strukturen med två olika ytskikt för att 

visa vilka delar som kommer ifrån Extreme Chaos (2001) respektive från litteratur.  Den 

blåmarkerade delen är från litterära verk och de röda beståndsdelarna är tagna från Extreme 
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Chaos (2001). Denna struktur kommer vi fylla med tillförlitlig teori under varje rubrik, vilket 

sedan kommer att bearbetas under analyskapitlet. Vi kommer även att diskutera teorin under 

punkt 4.6 Diskussion. 

 

 

Figur 4.4 Rubrikstruktur över uppsatsens utformning av vår teoridel 

 

4.5 Rubrikst rukturens utförande 
Vi börjar med att skriva om lite grundläggande fakta om varför projekten inte når sina mål samt 
varför projekten går bra. 
    
Grundläggande fakta 

Om ett projekt anses som lyckat beror bland annat på ur vilket perspektiv det betraktas. 

Kundens och leverantörens är exempel på olika perspektiv. Tidsperspektivet kan också vara 

avgörande, även om intrycket vid projektets slut var dåligt kan projektets resultat efter en tid, 

anses lyckat om resultatet ändå är bra. Ett bra exempel är projektet för bygget av operahuset i 

Sydney, vilket både överskred budget och tidsplanen (Antvik & Sjöholm, 2007). 

Antvik och Sjöholm (2007) skriver om en genomförd vetenskaplig studie gjord av Gunnar och 

May Selin där flera tusen projektdeltagare fick svara på frågor om varför projekten inte når sina 

mål respektive går bra. Utfallet av denna studie blev som figurerna 4.5 och 4.6 nedan visar. De 

största anledningarna till att projekten inte når de utsatta målen beror till 36 % på organisation 

och ledning, 20 % beror på målen och 15 % beror på planeringen och uppföljningen. Vid 

frågan om varför projekten går bra blev svaret att 52 % anser att det beror på relationer, 13 % på 

målen och 13 % på metodiken.  
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Figur 4.5 Varför inte projekten når målen? (fritt från Antvik & Sjöholm, 2007) 

 

 
Figur 4.6 Varför går projekt bra? (fritt från Antvik & Sjöholm, 2007) 

 

Styrning 

Den traditionella definitionen av projektstyrning har sitt ursprung i polarisprojektet för 

utveckling och leverans av atomdriva U-båtar, vilket var en reaktion mot tidigare 

kostnadsöverskridanden i samband med leveranser till försvarsmakten i USA. Det finns olika 

faktorer, både yttre- och inre faktorer som berör hur ett projekt utvecklas. De yttre faktorerna 

är mer svårkontrollerbara, på grund av att dessa inte går att styra på ett liknande sätt som de inre 

faktorerna. Exempel på yttre faktorer är konsulter, leverantörer och andra konkurrenter.  

 

 

Figur 4.7 Verklig kostnadsutveckling (fritt från Nordqvist, 2002) 
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Konsekvenserna av den yttre och inre problemantiken leder ofta till en projektutveckling enligt 

figur 4.7 ovan. Projektet börjar bra men slutar med att kostnaderna överskrider 

budgeteringsplanen. Problematiken ligger i att man på ett bättre sätt måste hantera de yttre 

osäkerheterna, man måste även kunna styra projektet på rätt sätt. Nordqvist (2002) anser att 

projektledningen vilket avser initieringsfasen av projektet, skall ha fokus på det slutliga 

resultatet.  Nordqvist (2002), menar att det är av stor vikt att: 

• engagera sig framåtblickande före beslut om projekt och inte försumma den första 

viktiga fasen efter beslut 

• ha projektet under kontroll från första början för att kontrollera att det verkligen 

kommer igång och flyter som det ska, även för att kontrollera den allt snabbare ökande 

resursförbrukningen. 

• ha projektmålen och deras konsekvenser ordentligt klarlagda och dokumenterande och 

att se till att dessa är ordentligt inplanterade i projektets alla enheter. 

  

Andersen et al (1994) menar att styrning innebär att dels organisera sin resursanvändning och 

dels att arbeta mot ett specifikt mål. Både organiseringen och målstyrningen är komplicerade, 

särskilt när det som ska åstadkommas inte är en teknisk produkt, utan ett sammansatt resultat. 

Nordqvist, 2002 menar att projektstyrning handlar om att klara de konsekvenser definitionen 

medför. 

”Ett projekt ges mål beträffande omfattning, kvalitet, kostnad och tid. Dessa 

mål baseras på förutsättningar. Varken förutsättningar eller mål får frångås 

utan att hänsyn och beslut tas om konsekvenserna.”  

(Nordqvist, 2002 om projektdefinitionen)  
 

 

Styrning menar Nordqvist (2002) är en sammankoppland kedja av komponenter. Från att sätta 

upp mål till att kontrollera att dessa efterföljs, förslå åtgärder, avvikelser samt att åtgärda 

eventuella fel. Enligt Nordqvist 2002 är det bra att så tidigt som möjligt upprätta en: 

• ordlista för gemensamt språkbruk. Det är bra att klara ut definitionerna av olika 

projektbegrepp i en ordlista. Det är ofta som deltagarna talar förbi varandra. Nordqvist 

2002 menar att företagen deltar med olika kulturer och språk, där en benämning kan ha 

olika betydelser och en betydelse ha flera benämningar.  

 



Teoretisk undersökning 

 39 

• en terminologi som förstås från båda parter. Den terminologi som används inom 

industri och bygg är välkänd och mogen, vilket leder till god förståelse inom branschen. 

IT-branschen är fortfarande ny och omogen, där projekten inte på samma sätt funnit sitt 

standardiserade projektspråk. Här är det extra viktigt att skapa en förklarande ordlista. 

 

 

 

 

 

• projektorganisation med bemanning med beskrivning av funktioner ansvar och 

befogenheter. Det är viktigt att projektet byggs upp av ett tydligt ramverk, där man tydligt 

vet vem som är ansvarig för vad och vilka befogenheter som de olika projektdeltagarna 

har. Det är även viktigt att veta vilka som är brukarna av det slutgiltiga resultatet. Det är 

ofta andra än själva ägaren av projektet som kommer att använda sig av resultatet. De är 

viktiga intressenter, vars behov och önskemål är av avgörande betydelse. Det är viktigt 

att man tar hänsyn till deras brukarkrav så tidigt som möjligt, om möjligt så tidigt som 

före beslut om projekt (Nordqvist, 2002). 

 

Brundell-Öhman (2008) menar att den viktigaste fasen i ett projekt är initieringen. Det är i 

initieringen det krävs mest uppmärksamhet och ansträngning av projektledaren. Här gäller det 

att man kommer in i arbetet på rätt sätt och att man har de nödvändiga förutsättningarna på 

plats från början. De styrande dokumenten måste ha en sådan kvalitet och vara så väl 

förankrade att onödiga misstag och missförstånd undviks. Uppdragsgivare, projektledare och 

övriga huvudintressenter måste vara fullt och fast överens om vad som skall göras, ungefär på 

vilket sätt det ska göras och vad som krävs av omgivningen för att det hela ska lyckas. Det man 

kan säga här är att: så länge någon av dessa parter allvarligt tvivlar på att man är redo att starta 

bör man faktiskt inte starta. Den tid som satsas i initieringen av ett projekt har mer effekt på 

projektets resultat än annan projekttid. Projektinitiering är en tid för eftertanke och analys och 

det är här man förankrar sitt projekt hos omvärlden och skapar värdefulla allianser. För att 

säkerställa att man som projektledare inte råkar ut för obehagliga överraskningar längre fram i 

projektet, bör man gå igenom projektet ordentligt med de viktigaste parterna.  

 

Något som är av stor vikt är det så kallade förprojektet, det är den process som leder fram till 

beslut om projekt (Wenell, 2001; Nordqvist, 2002).  Det är den allra viktigaste fasen för det 

” IT- branschen är fortfarande ny och omogen…”  

(Nordqvist, 2002 om IT-branschen och projektspråk) 
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blivande projektet menar Nordqvist (2002). Förprojekt är konsekvensen av den ”traditionella” 

definitionen att projektet ska leda mot bestämda mål. Det är även här som det grundläggande 

förslaget om det slutgiltiga resultatet bestäms. En anledning till att företag inte använder sig av 

förprojekt beror enligt Nordqvist (2002) på att förprojekt kostar pengar och att beställaren inte 

vill göra sig av med onödigt stora resurser på förslagsfasen, eftersom man inte vet om projektet 

kommer att genomföras. Det handlar även om konkurrens, beställaren vill få ut det beställda 

objektet före eventuella konkurrenter, något som förprojektet försenar.    

 

Torbjörn Wenell (2001) skriver om vikten att ägna sig åt förprojekt. Han menar att de viktigaste 

besluten tas då kunskapen om projektet är som sämst. Ett projekt formas tidigt, ofta innan det 

egentligen har startat. Det är då menar (ibid) som målen, ambitionsnivåer, tidsgränser och 

budgetar fastläggs. Tro, antaganden och vaga sanningar, upphöjs och fastställs högtidligt som 

konkreta mål under ledningsmöten. Man låser projektets ramar utan någon egentlig kunskap 

om projektets förutsättningar och möjligheter menar Wenell (2001). När man i efterhand 

analyserar varför ett projekt gått snett, är det nästan alltid dåliga förberedelser och en obefintlig 

startprocess som är orsaken. Genom tidspress tror man att lösningen är att snabbt komma igång 

med aktiviteter, det är precis tvärt om anser Torbjörn Wenell. En snabb och slarvig start 

innebär alltid problem senare i projektet. Torbjörns favorit uttryck ”Du har inte tid att ha 

bråttom” förklarar väldigt tydligt vikten av att veta vad man ska göra innan man börjar.  

”Du har inte tid att ha bråttom om du vill ha korta totala genomloppstider 

för projekten” 

(Wenell, 2001 om vikten av förprojekt) 

 

Det är riskabelt att snåla med pengar för att ta fram underlag, vilket lätt slår tillbaka med höga 

kostnader längre fram i projektet. Nordqvist (2002) menar att det är under förprojektet som det 

stundande projektet är som mest påverkbart. Ett problem som Nordqvist (2002) tar upp är den 

psykologiska och affärsmässiga atmosfären under förprojektet, den pekar lätt mot för 

optimistiska beslutsunderlag, så kallade ”glädjekalkyler”. Beslutsfattarna är angelägna och 

medverkande personal och företag ser framtida affärs- och arbetsmöjligheter. Alla krafter 

medvetna som omedvetna drar åt ett gemensamt håll: att ett investeringsbeslut ska tas. Detta 

kan medföra att viktiga beslut som risker, kostnader och tid bedöms på ett orealistiskt positivt 

sätt under förprojektet. Det här menar Nordqvist (2002) är en paradox. I den kortaste och 

minst kostnadskrävande fasen grundläggs de stora misslyckandena – ofta systematiskt. 
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”När ett investeringsbeslut ska tas är det alltför vanligt att man blundar för 

sådana risker som kan omintetgöra beslutet.” 

(Nordqvist, 2002 om investeringsbeslut)  

 

Vad gäller storleken av projekten, räcker det med en förstudie om det är ett litet projekt men 

om det är ett större, krångligare och viktigare projekt behövs det ett förprojekt med inkluderad 

styrgrupp innan själva projektet startar menar Wenell. Fortsättningsvis menar Wenell (2001) att 

en förstudie eller förprojekt inte är två sidor av samma mynt utan att det har med kraften, 

målmedvetenheten, experimentlusten och det kreativa utspelet att finna okonventionella 

lösningar. Ett förprojekt får ett mycket fylligare innehåll än en förstudie, som ofta är en mer 

teoretisk studie av möjliga mål och medel. I förstudien går man igenom alla förutsättningar som 

är av betydelse för att genomförandet av projektet ska bli så bra som tänkbart är möjligt, med en 

bred och homogen plattfrom där huvudprojektet kan skapas. En egen version av Torbjörn 

Wenells illustration visar figur 4.8 nedan.     

 

 

Figur 4.8 Ökad kunskap vid förprojekt (fritt från Wenell, 2001) 

Kvalitetssäkring 
Med kvalitetssäkring menar Nordqvist (2002) kvalitetsarbetet för att styra projektet, inte 

kvaliteten på leveranser av dess tjänster och produkter, det vill säga det slutliga resultatet. 

Kvalitetssäkringens ambition är att all styrning – tid, kostnad och kvalitet ska ske av den enhet 

som har det operativa ansvaret oavsett om den är egen, hyrd eller upphandlad. Vilket även 

gäller för leverantör som underleverantör. Det kan exempelvis vara en kvalitetskontroll av 

enhetens egen verksamhet, vilken enligt Nordqvist (2002) är den viktigaste av resultatets 
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kvalitetskontroller. För att kvalitetssäkringen ska göra bästa möjliga nytta är det av stor vikt att 

den beslutas och styrs från en så hög nivå som möjligt, helst ifrån moderorganisationens styrelse. 

Kvalitetssäkringen kan ske genom styrelsemedlem, utsedd projektstyrelse, styrgrupp eller 

genom en tillsatt projektcontroller. Nordqvist (2002) menar att det finns grupper som har 

särskilda behov av kvalitetssäkringen. Dessa grupper är beslutsfattare, ledare eller 

projektcontroller (för projektet) och deltagare (av projektet). 

 

• Beslutsfattarens ansvar är förknippat med orderrätt. Hon ger direktiv och gör allt för 

att projektet ska bli lyckosamt. Beslutsfattarens uppgift är att se till att projektet bygger 

på realistiskt underlag med hänsyn till kända och befarade risker, att projektet får en 

ledning och organisation som kan utföra projektet på ett konkret och realistiskt sätt. 

Särskilt viktigt är det att beslutshändelserna planeras och förbereds i tid för projektets 

högsta beslutinstans. Beslutsfattarens behov är att känna trygghet i att projektet får en 

god och realistisk start och att kontrollen av projektet under dess gång är tillräcklig för 

ett gott resultat (Nordqvist, 2002).  

• Ledaren har det operativa ansvaret för projektet och har därmed ambitionen att säkra 

sitt projekt. Dennes uppgift är att se till att högre beslutsinstans får genomarbetade och 

realistiska beslutsunderlag i tid, vilket är extra viktigt inför beslut om start av nytt 

projekt. Det är även av stor vikt att hon får tillräckliga resurser för att kunna styra 

projektet, vilket innebär att planering, uppföljning och rapportering (inom projektet 

och uppåt) kommer igång från första början. Ledaren ska även styra frågor om kvalitet 

och på bästa sätt samordna de beslutsprocesser som tas i projektet.  

• Deltagarnas behov är att få tillgång till nödvändiga direktiv och rutiner för att kunna 

styra sitt arbete och använda sina styrverktyg därefter. Projektdeltagarnas mål är att 

säkra sina åtaganden i projektet. 

 

Fortsättningsvis menar Nordqvist (2002) att kvalitetssäkring innebär att se till att 

projektstyrningen leder projektet mot angivna mål. Där kvalitet är den egenskap som kunden 

önskar, varken mer eller mindre. Kunden är projektets beställare och kvaliteten är vad som 

framgår av målen för omfattning, kvalitet, kostnad och tid. Man förutsätter här att beställaren 

har tillgodosett sin kunds behov i måldokumenten. Kvalitetssäkring kan ses som något onödigt, 

var och en ska ju själva klara att göra sitt arbete riktigt och till överenskommen tid och kostnad. 

Av samma skäl finns de som anser att planering är onödig. Resultatet blir mer komplicerad och 

tidskritisk och därmed också projektet. Allt fler personer blir involverade i projekten med olika 
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kompetenser. Sammansättingens uppkomst byggs upp av dess kompetens och erfarenhet. 

Vilket medför att dess kunskap utgör en stor del av vad projektet vill leverera. Vilket med andra 

ord är i form av innovationen byggd av projektgruppen, på grund av dess kompetens inom 

området (Weinoff & Edvardsson, 2008). Fler personer blir involverade i projekten och med vitt 

skildrade kompetenser. Tillsammans utvecklar de problem som på ett bra sätt kan besvaras 

genom ”friska ögon”, vilket i avseendet är en utomstående person, nämligen projektcontrollern 

(Nordqvist, 2002).  

Projekt ledning 
Initieringsfasen i ett projekt är den viktigaste fasen och det finns därför inga rationella skäl att 

hasta och slarva vid initieringen, men ibland kan det vara viktigt att börja, trots att man kanske 

inte klarar av att överblicka helheten ännu. I detta fall kan man välja att avgränsa en första etapp 

och göra en omsorgsfull inledning av denna etapp (Brundell-Öhman, 2008). Projektledarens 

uppgift är att planera, leda och följa upp. Något som pågår genom hela projektet. Sedan ska 

projektledaren kommunicera planen till de berörda, förklara, stötta och inte minst säkerställa 

att de känner sig motiverade att göra det. Figur 4.9 nedan förklarar Jansson och Ljung (2004) 

projektledningens olika kompetensområden.  

 

• Projektledningsmetodik 

o Handlar om att planera och leda arbetet i projektet. Projektledningsmetodik är 

tekniker för att analysera projektidén och planera projektet, för att därefter leda 

realiseringsarbetet ända fram till och med överlämningen och avvecklingen.  

 

• Organisationens projektmiljö 

o En del av projektledarens kompetens handlar om att kunna se och förstå de 

samband och mönster som är väsentliga för projektets framgång i den aktuella 

organisationen där projektet genomförs. Med andra ord att kunna leda projektet 

som genomförs i organisationen. 

 

• Projektledarskap 

o Projektledarskap är att kunna agera effektivt som ledare under speciella 

omständigheter, att kunna leda människor i projektet. Projekt innebär ofta 

förändringar för människor, exempelvis för att projektet skall skapa nya 
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förutsättningar för deras arbete eller miljö. Det är sådana utmaningar som finns 

inom projektledarskap.  

 

 

• Verksamhetsförankring 

o Här handlar det om att projektledaren behöver ha kunskap om det 

teknikområde och den verksamhet de finns i för att kunna agera trovärdigt i 

ledarrollen. Det handlar om teknik, produkter och kunder. Den ledare som har 

svag förankring i teknik och verksamhet får svårt att agera trovärdigt och med 

handlingskraft. En illustration av detta visar figur 4.9 nedan.  

 

 

 

Figur 4.9 Projektledningens kompetensområden (fritt från Jansson & Ljung, 2004) 

 

Projektledningen utgör även den funktion som utför projektets arbetsledning med allt vad det 

innebär. Projektlotsning går ut på att så långt som möjligt förutse, undvika och undanröja hinder 

för projektet. En särskild tanke går här till de yttre förutsättningarna med tanke på dess 

komplexitet. Här är det klokt att använda sig av en projektlotsare, en extern person som har 

kunskap i ämnet. Brister i projektledningen leder sällan till projektstopp, men väl till brister i 

projektlotsningen. Projektlotsningen kan vara helt avgörande för vissa projekt. Den måste 

initieras av projektledningen vilka lever med projektet – och det i god tid. Något som är viktigt 

att särskilja vid ett projektutförande är att få stringens över ansvarsfördelningen mellan 

moderbolaget och projektet. Man måste göra en beställar-/uppdragstagarrelation som tydligt 

särskiljer att moderbolaget är beställare och projektet dess uppdrag.  
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Vid projektstart lämnas ansvaret över till projektledaren vilken därmed styr projektet. Om det 

inte finns en tydlig gräns mellan dessa är det risk att dubbla beslut och signaler till de 

medverkande i projektet. Nordqvist tar upp skräckexempel där moderbolagets VD inte fullt ut 

lämnat över rollen till projektledaren. Därmed ligger det nära till hands att en kraftfull ledare i 

ett moderbolag ger direktiv till projektets deltagare, vilket är helt förkastligt menar Nordqvist 

(2002). Hon kan rimligen inte känna till projektet så i detalj som projektledaren och riskerar 

därmed lätt att förorsaka oreda och vilsenhet. En sådan ledare rycker även undan mattan för 

projektledaren som inte kan utföra sitt arbete till fullo. Nordqvist menar att en dialog alltid ska 

äga rum, och att projektrapportering ska ske på ett betryggande sätt med jämna mellanrum 

mellan projektledare och VD. En annan viktig uppgift som projektledaren har ansvar för är 

godkännandet av de fakturor som belastar projektet. Om inte detta sköts stringent, minskar 

moralen för att hålla kostnaderna under kontroll menar Nordqvist (2002).  

 
Projekt ledarens erfarenheter  
Att införa ett nytt IT-system, innebär att en aura från ny sofistikerad teknik även lyser upp 

beställaren. Den som startar ett IT-projekt betraktas alltså som modern. Men samtidigt som 

området av vissa ses som spännande och dynamiskt kan det av andra uppfattas som torrt, 

introvert och krångligt. I detta emotionella kraftfält är det svårt att behålla sin rationalitet. Ena 

diket som man kan hamna i innehåller uppblåsbara förväntningar och orealistiska krav, tron att 

IT ska lösa alla problem. Andra diket är rena motsatsen, uppgivenhet, ängslan för att lämnas 

utanför och inte klara av kraven, en känsla av maktlöshet och skamsenhet över egen bristande 

kunskap. Det som projektledaren och hennes grupp kan göra är att försöka stå för saklighet i 

alla lägen. Man får ta ner de mest överdrivna förväntningarna och förlika med de allra 

teknikkänsligaste medarbetarna. En väldigt viktig uppgift för projektledaren är att se till att alla 

som ska arbeta med projektet har en gemensam begreppsapparat, oavsett bakgrund, och sträva 

efter ett prestigefritt klimat (Brundell-Öhman, 2008). Börjeson & Lisiderius-Gustavii (2003) 

menar att en erfaren och skicklig projektledare tar sig an sin uppgift på ett särskilt sätt, vilket kan 

jämföras med ett ”commitment”. Där ett särskilt åtagande och engagemang kommer inifrån 

ledaren själv. Engagemanget är en förutsättning för ett bra resultat. En annan faktor som 

utmärker en skicklig ledare är ”attention”, att vara närvarande och fokuserad i det man gör. 

Fokuserad på frågan: att förstå någon annan, att lyssna och att ge återkoppling. ”Attention” 

menar Börjeson & Lisiderius-Gustavii (2003) även innebär att vara fullt närvarande i 

verkligheten och koncentrerad på att hitta vägar som bär framåt. 
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Jansson och Ljung (2004) tar också upp vikten med att kunna kommunicera för att kunna 

samarbeta väl, och för att kunna kommunicera väl måste man kunna språket. För 

projektledaren innebär detta i vid bemärkelse, behärska det språk som talas i den organisation 

där projektet genomförs. Jansson och Ljung (2004) fortsätter med att skriva att det inte handlar 

om att kunna svenska eller engelska. En viktig del av språket i det här sammanhanget är hela 

den referensram vilka människor i organisationen har gemensam. Det kan gälla kunskap om 

hur organisationen är indelad i avdelningar och vad de olika avdelningarna gör, vilka 

benämningar man använder för olika typer av dokument, hur man skriver rapporter, vilka typer 

av beslut en avdelningschef kan förväntas ta och hur man beter sig om man behöver göra en 

investering eller resa. Det kan även gälla hur väl förberedd man är inför möten, hur viktigt det 

är att komma i tid, hur man skall rätta sig efter olika slags beslut eller hur man är klädd. Det 

gäller också organisationens historia och kunskap om dess verksamhet, som exempelvis 

kunskap om produkter, tjänster, kunder och konkurrenter.  

Det ”språk” och den kultur som Jansson och Ljung (2004) talar om kommer till uttryck i hur 

man organiserar sig och vad den formella organisationen betyder för den dagliga verksamheten. 

Support  
När det gäller att få acceptans hos ledningen vid beslutet om projektstart, kan det ibland vara 

svårt för dem som är direkt berörda av projektet att vänta. Anledningen till att ledningen väljer 

att vänta med svaret kan bero på att finansieringen inte är klar, det råder diffus beslutsvånda, 

nyttokalkylen inte är övertygande, projektet är internpolitiskt känslig eller vilket är mycket 

vanligt, att ledningen helt enkelt inte har tid att ta detta beslut just nu. Detta är något som 

projektgruppen måste respektera. Det är ledningens privilegium att besluta om start när man 

finner att det är lämpligt. Det som är viktigt i detta läge är att ledningen har ett fullgott 

beslutsunderlag och förstår konsekvenserna av sitt långsamma handlande. Att en fördröjning av 

beslutet även innebär motsvarande fördröjning av projektet. Problemet här är att fördröjningen 

ofta inte är proportionerlig. En månads fördröjning av beslutet kan innebära två månaders 

fördröjning av projektet (Brundell-Öhman, 2008). Vidare menar Börjeson & Lisiderius-Gustavii 

(2003) att det är viktigt att projektledaren uppmuntrar och stöder dess projektteam. Många 

människor är rädda för att göra fel och behöver därmed projektledarens stöd och uppmuntran. 

Andersen et al (1994) menar att en bra projektkultur är nödvändig, vilket ställer krav på hela 

verksamheten. Det är inte projektledarens och eventuella projektmedarbetares sak. Lyckade 

projekt kräver samstämmig inställning till projektarbetet inom hela verksamheten, från 



Teoretisk undersökning 

 47 

linjeledning till styrgruppen och alla medarbetare som är med i projektet. Därför är det rätt att 

framhålla projektkulturens betydelse.  

 

En bra projektkultur innebär att: 

• alla i verksamheten förstår projektarbetsformen och vad den kräver i fråga om samspel 

mellan ledning och projekt 

• projektet får de resurser från ledning som man enats om 

• beslutsprocessen måste följas upp så att den fungerar som avtalat 

• ledningsgruppen även måste vara uppmärksammad så att det inte tas alltför sena eller 

snabba beslut 

 

Fortsättningsvis menar Andersen et al (1994) att ledningen ska bidra till motivation och laganda 

och se till att projektstyrningen fungerar på ett kvalitativt bra sätt. Det gäller även projektledaren, 

vilken måste vara förutseende. Hon måste motivera, inspirera och förhandla med sina 

medarbetare. Hennes arbete handlar om att skapa en uppgiftsgemenskap och goda personliga 

relationer mellan människor vilka från början är främmande för varandra. Ett bra arbete från 

ledningens sida kan mätas i en förbättrad projektkultur i verksamheten.  

Användarmedverkan 
Brundell-Öhman (2008) hävdar att användarna självklart ska vara med och påverka. Det som 

de främst skall påverka är hur arbetet ska bedrivas med hjälp av den nya produkten. Vilka krav 

som ställs på utbildning, rutiner och inte minst chefernas beslut för att användarna ska kunna 

arbeta på ett nytt och bättre sätt. Nordqvist (2002) tar upp ett tydligt problem om vad som blir 

en följd av dålig användarmedverkan, exemplet är tagit från ett sjukhusbygge på sextiotalet. Den 

befintliga vårdpersonalen fick inte delta i själva sjukhusplaneringen, vilket fick till påföljd att 

sjukhusavdelningen direkt efter att överläkaren tillsatts, fick byggas om på grund av direkta 

felaktigheter i hur avdelningen blev byggd med tanke på hur vårdpersonalen arbetade.  

Åtagande 
Jimmy Tjäder (2001) har gjort en lista över varför IT-projekt fallerar. De två vanligaste 

punkterna till att IT-projekt fallerar och misslyckas är enligt (ibid) följande: 

• leverantörens åtagande – leverantören har ofta inte fått sitt åtagande tillräckligt 

definierat 

• beställarens åtagande – är än mer odefinierade, beställarens förpliktelser är svåra att 

koordinera med leverantörens arbete 
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Ovanstående punkter lyfter fram två väsentliga problemområden vilka ska studeras och 

efterföljas för att underlätta att projektet genomförs på ett tillförlitligt sätt.  

Man kan undra varför dessa problem ständigt återkommer om man även tänker på att skriva en 

välgrundad kravspecifikation, klar ansvarsfördelning och exakt leveranstidsplan. En förklaring 

som Tjäder och Söderlund (2001) menar är att branschen är för omogen, med alltför många 

okunniga beställare och oerfarna projektledare. Det är också av stor vikt att man i ett tidigt 

stadium klargör leverantörens åtaganden och klart linjerar upp fördelningen av ansvar och 

kundens/beställarens förpliktelser. Problemet är den osäkerhet som finns i projektstartskedet.  

 

Det är svårt att veta vilka specifika anpassningar som krävs för ett specifikt företag. Även på 

vilket sätt som kunden behöver utveckla och förändra sin egen organisation och 

användarkompetens. Det är först under det gemensamma implementeringsarbetet som denna 

osäkerhet kommer att börja avta menar (ibid). En viktig aspekt här, är asymmetrin mellan 

parterna, det vill säga skillnader i upplevelsen av osäkerhet mellan olika aktörer. Det har 

framkommit i empiriska studier att olika aktörer har skilda utgångspunkter och erfarenheter i 

ett projekt. En konsekvens menar (ibid) är att den projektdrivande organisationen ofta kräver 

att beställaren/kunden ska göra det omöjliga, det vill säga att tidigt i projektet kunna definiera 

det färdiga resultatet. Detta trots att ett projekt vanligen är unikt utifrån dennes horisont.  

Nära relaterat med kravspecifikationen är problemet med ansvarsfördelningen, att avgöra vem 

som ska ansvara för olika delar i projektet. Problemet som uppstår är att ansvarstrukturen ofta 

fastställs när kunskapen om projektet är som lägst, med andra ord i början av projektet. Det är 

av stor vikt att de båda parterna känner förtroende för varandra, att det växer fram en 

gemenskap mellan aktörerna. Problemet kvarstår dock att det krävs god kontroll av och 

ordning på projektet. Att klargöra gränser mellan leverantör och kund, att sätta upp tydliga 

riktlinjer och en gemensam överenskommen process för hur arbetet ska kunna styras. Vad 

gäller svårigheterna med att fastställa exakt leveransdatum, hänger samman med denna genuina 

osäkerhet.  

 

En annan omständighet är projektets ramförutsättningar och deltagarnas incitament. I många 

IT-projekt tillämpas betalning via ”löpande räkning”, det vill säga att något fast pris inte avtalats. 

Något som medför att projektet inte prioriteras att genomföras på utsatt tid, vilket därmed 

skulle leda till att minska incitamenten menar Tjäder och Söderlund (2001). Börjeson & 

Lisiderius-Gustavii (2003) menar att det är viktigt att vara tydlig, och att avgränsningar görs i ett 
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tidigt stadium under projektets gång. Öppenhet är här en viktig faktor och dialogen mot 

beställaren och projektgruppen måste vara reell, det vill säga befintlig och fungerande (Börjeson 

& Lisiderius-Gustavii, 2003). I andra fall fastställs projektets förutsättningar och målsättningar i 

olika typer av anbudsgivningar. Ett flertal aktuella exempel visar att många av de anbud som 

lämnas är byggda efter orimliga kalkyler, där tilläggsbeställningar och extra uppdrag är en 

förutsättning för att få projektet att huvudtaget gå ihop. Det här är vanligt förekommande i 

byggbranschen och har nu även börjat förekomma inom IT-projekt. Tjäder och Söderlund 

(2001) ger exempel på detta, där leverantörens säljare på grund av det hårda konkurrenstrycket 

pressas av kunden att godta en väsentligt mycket snävare leveranstidsplan än vad man själv 

räknat fram. Vid starten av projektet fanns det inget utrymme för negativa överraskningar på 

grund av den snäva leveranstidsplanen som redan var låst, vilken därmed inte gick att rucka på. 

Tjäder och Söderlund (2001) menar att den organisationstekniska forskningen har visat hur 

planer och planeringsprocesser kan användas för att skapa buffertar och gränser till 

organisationens omgivning. Dessa gränser ger sken av kontroll och därmed skapas utrymme för 

autonomi. Leveranstidsplanen utgör därmed ett viktigt medel för att kunna motstå kritik från 

exempelvis projektets intressenter.  

Mål 
Det är skillnad mellan ”mål” och ”målsättning”. Med mål menar man ”den framtida situation 

projektet ska befinna sig i”. Med målsättning menar man själva sättandet av mål; detta att ta fram 

beslutsunderlag och program för det aktuella projektet. Detta kräver noggranna överväganden. 

Det är viktigt att ”ribban” sätts så att planeringen inger förtroende och kan tas på allvar. I denna 

bemärkelse menar Nordqvist (2002) att målsättningsarbetet är den viktigaste och ofta den 

svåraste fasen under projektet.  

”Projektet måste föregås av ett seriöst förslag bland annat för att ”spika” 

målen projektet ska uppnå” 

(Nordqvist, 2002 om investeringsbeslut)  

 

Börjeson & Lisiderius-Gustavii (2003) menar att det tar tid att få fram en bra målformulering. 

Det handlar ofta om att uttrycka komplexa saker i vettiga mål. Men om man lägger ner stor 

möda på att formulera målen väl så kommer man få igen det senare i projektet. Den viktigaste 

personen i målformuleringen är beställaren, den som kom med idén eller problemet. 

Beställaren måste vara helt med på målformuleringen, vilket gör att det ofta är bra att göra en 

sådan gemensamt menar Börjeson & Lisiderius-Gustavii (2003). Söderlund (2005) menar att 
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planering är vikigt men enbart som en process i syfte att nå en gemensam målbild, inte primärt 

som en aktivitet där man i detalj ska förutse vad som ska ske. På ett liknande sätt utgör 

målformulering en motivationsgrundande process och i mindre utsträckning ett exakt 

fastställande av vad som ska göras i projektet. Av denna anledning behöver inte djärvt uppsatta 

mål som inte förverkligas utgöra ett problem, utan snarare i stället utgöra en grund för 

projektdeltagarna att prestera bättre (Söderlund, 2005). Målsättning med de flesta team är att 

uppnå en väl fungerande samverkan mellan aktörerna och även en väl fungerande 

arbetssituation för samtliga i gruppen.  

 

Vidare menar Söderlund (2005) att ett välfungerande team ska erbjuda individen utveckling och 

att teamet som helhet ska utföra sitt uppdrag effektivt. Börjeson & Lisiderius-Gustavii (2003) 

anser att man noga ska tänka igenom uppdragsgivarens idé, fundera och engagera motparten 

med kreativa frågor. Acceptera aldrig otydliga uppdrag utan kräv mer besked och kom med 

egna förslag. Om projektet är av mer krävande karaktär så fundera på vad som kan vara ett 

realistiskt mål och gå ordentligt igenom din egen tolkning av projektet så att den stämmer 

överens med det uppdragsgivaren har i sinnet. Börjeson & Lisiderius-Gustavii (2003) menar att 

man ska skilja på projekt och projekt, när det gäller typen av mål och vad man kan åstadkomma 

genom noggrann målformulering. Vissa projekt innebär ett konkret praktiskt hantverk vilka ska 

utföras för att nå ett visst resultat, exempelvis teknikutveckling eller ett systeminförande. Dessa 

projekt ska ha tydliga mål och delmål. Andra projekt kan handla mer om kunskapssökning, 

vilket exempelvis kan innebära att man försöker hitta nya affärsmöjligheter. Här kan man inte 

ha samma precision i målformuleringen, utan man får ta sig fram med en något enklare 

målformulering och precisera vad man är ute efter allteftersom. Denna typ kallas för 

processorienterat arbete och innebär mer kreativitet och problemlösning under resans gång. 

Likaväl är det viktigt menar Börjeson & Lisiderius-Gustavii (2003) att man eftersträvar så tydliga 

mål som möjligt. Vilket leder till att projektteamet och uppdragsgivaren får en klar gemensam 

bild där uppdragsgivaren förstår nyttan av det som utförs. Börjeson & Lisiderius-Gustavii (2003) 

menar att det är viktigt att man preciserar de mål som projektet ska uppnå respektive sträva 

mot. Därför är det viktigt att projektledaren på ett tidigt stadium resonerar med beställaren om 

ett utkast till mål, vilket kommer att leda till de överordnade och sammanfattade målen. 

Andersen et al (1994) anser att det inte enbart är projektledaren som är ansvarig för att 

projektet når sitt mål. Alla som på ett eller annat sätt kan bidra till att projektet når de uppställda 

mål som gjorts har ett resultatsansvar för projektet. Fortsättningsvis menar Andersen et al (1994) 

att IT-projekt ofta tenderar till att snabbt komma in i en diskussion om tekniska lösningar, 
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innan man egentligen har klart för sig vad som ska uppnås med datasystemet. Arbetsuppgifter 

som uppfattas som konkreta (t.ex. programmering) prioriteras framför mer abstrakta uppgifter 

som vad man vill uppnå med projektet.      

Tid, kostnad, kval i té och funkt ional i tet 
De tre faktorerna tid, kostnad och kvalitet kan utnyttjas för styrning menar Nordqvist (2002) 

men att det är ett risktagande på grund av hur dessa förhåller sig till varandra. Kostnaden är 

produkten av mängd och pris. Mängden bestäms av funktionell standard och lösning, vilket ger 

omfattningen (kvantitet), och priset av teknisk standard och lösning som ger kvalitet. Ändringar i 

omfattning och kvalitet orsakar ändringar i tid. Faktorerna tid, kostnad, omfattning och kvalitet 

är således beroende av varandra och bestäms av valda lösningar (Nordqvist, 2002). I 

projektledningssyfte kan man där se dessa faktorer både som konkurrerande och stödjande. 

Ökad kvalitet och omfattning höjer i regel kostnaden och förlänger tiden, samtidigt som en för 

hög kostnadsprognos signalerar att en sänkning av kvalitetskraven kan vara nödvändig för att 

styra kostnaderna rätt. Det här är därmed en mycket viktig fråga för projektledningen att hela 

tiden hålla sig à jour med de konkurrerande faktorerna. Det är viktigt att projektledningen 

prioriterar faktorerna sinsemellan för att i tid kunna styra projektet mot de uppsatta målen. Det 

är projektledningens sak att besluta och ge direktiv om prioritering, inte projektdeltagarna som 

det ofta blir i praktiken (ibid). 

Ett projekt ska möta ett på förhand uppställda mål, i form av olika förbestämda funktions- och 

kvalitetskrav, inom ramen för en viss budget och tidsram. Mats Engwall (2003) menar att ett 

pedagogiskt sätt att beskriva dessa tre dimensioner av projektuppgiften är med hjälp av en 

liksidig triangel som kallas för åtagandetriangeln, denna triangel är uppspänd mellan 

funktionalitet, tid och kostnad (se figur 4.10 nedan). 

 

 

Figur 4.10 Åtagandetriangeln (fritt från Engwall, 2003) 

 



Del 2 

 52 

Mats Engwall (2003) menar att olika projektuppgifter kan ha olika tyngdpunkt i triangeln och tar 

ett kärnkraftsprojekt som ett exempel där funktionsdimensionen betonas starkare än tids och 

kostnadsaspekterna. Tar man istället premiären av en teaterpjäs, domineras den av tidpunkten 

för färdigställandet eftersom tidsvillkoret i sådana projekt är kompromisslöst.  

 

Brundell-Öhman (2008) menar att ett projekt är något som är strikt inramat under en viss tid 

och definieras av leveranser, tidsramar och resurser. Innehållet hos det som skall levereras, den 

tid projektet har till sitt förfogande och de resurser man har fått för att genomföra sitt uppdrag. 

Allt detta skall definieras i projektbeskrivningen när projektet börjar och ska sedan inte ändras. 

Skulle mål, sluttidspunkt eller resurser ändras ska man vara bered på stora kostnader i 

kvalitetssäkring i samband med ändringen. Det är viktigt att projektet till en början låser fast en 

avvägning mellan de tre olika balanserade parametrarna (innehåll, tid och resurser). Större 

innehåll kräver i allmänhet mer tid och resurser. Krymper man projektets innehåll kan man 

spara tid och resurser. Men trots detta finns det också ett samband mellan tid och resurser. Om 

man verkligen vill spara tid kan man göra det genom att sätta in maximalt med resurser och 

bedriva mycket arbete parallellt. Men det blir ofta dyrare genom att arbetet inte kan bedrivas på 

ett smidigaste sätt, och även för att kostnaderna för ledning och administration ökar. 

Prioriteringen mellan innehåll, tid och resurser ska göras först och främst när projektet 

definierats och etablerats i inledningsfasen, som en analytisk vägledning där man viktar de tre 

parametrarna mot varandra (Brundell-Öhman, 2008).  

 

Jansson och Ljung (2004) beskriver projekttriangeln utifrån tre delar, slutresultat, tidsgräns och 

kostnadsram. Skapar man något nytt blir det intressanta vad slutresultatet ska bli och när det ska 

vara klart. Det här är två komponenter som alltid är närvarande i form av uppgifter, något som 

lämpar sig bra för projektarbetsformen.  

Däremot hävdar de att det är naturligt att sätta resursinsatsen i relation med normen, det vill 

säga vad det kostar att hålla nivån och om uppgiften har en kontinuerlig karaktär. Sätter man 

istället resursinsatsen i förhållande till slutresultatet, med andra ord vad det kostar att få fram ett 

slutresultat, blir uppgiften något som bra passar projektarbetsformen (Jansson & Ljung, 2004).    

4.6 Diskussion kring den sammanstä l lda teorin 
Den teori vi använt oss av här är generellt likartad. Skribenterna är överens om vikten av en 

grundläggande förstudie eller förprojekt (Nordqvist, 2002; Wenell, 2001).  Att ett misslyckat 

projekt nästan alltid beror på dåliga förberedelser. I vår frågeställning tar vi upp frågan om vilka 
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beståndsdelar som är av betydelse för att genomföra ett lyckat IT-projekt. Något som denna 

teori behandlar. Vidare är teorin enig angående vikten av förståelse, om att förutsättningen för 

IT-projektet ligger i att kunden och leverantören förstår varandra när kontraktet skrivs. Att det 

finns en ordlista eller begreppslista som förklarar viktiga och svårtolkande begrepp (Nordqvist, 

2002; Brundell-Öhman, 2008; Tjäder & Söderlund, 2001). En viktig del i ett lyckat projekt är 

stödet från projektledare eller styrgrupp, vilka även ligger till grunden för att bygga laganda och 

motivation (Börjeson & Lisiderius-Gustavii, 2003; Andersen et al, 1994). Något som även 

Extreme Chaos (2001) tar upp som den största anledningen till att ett projekt blir lyckat.  

 

En vanlig orsak till spruckna IT-projekt är att man inte har kontroll på åtagandet (Tjäder & 

Söderlund, 2001), det är antingen inte tillräckligt definierat eller att målformuleringen har 

skrivits för snabbt och oformulerat vilket leder till risker för projektet (Börjeson & Lisiderius-

Gustavii, 2003; Nordqvist, 2002). Formulerar man tygliga mål får projektteamet och 

uppdragsgivaren en klar bild över det som ska utföras, vilket leder till att man förstår nyttan av 

det som utförs (Börjeson & Lisiderius-Gustavii, 2003). Något man är ense om inom teorin är 

fördelen med att ha kontroll över åtagandetriangeln, eftersom den ger indikationer på hur 

projektet kommer att utvecklas (Engvall, 2003; Nordqvist, 2002; Brundell-Öhman, 2008; 

Jansson & Ljung, 2004). Projektledningen är en central del inom ett projektutförande, dennes 

roll är att planera, leda och följa upp (Brundell-Öhman, 2008). Där Börjeson & Lisiderius-

Gustavii (2003) menar att en skicklig projektledare tar på sig uppgiften på ett särskilt sätt, ett  

slags ”commitment”. 
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Del 3 – Empirisk undersökning 
Inom denna del kommer studien att presentera det empiriska material som vi funnet. 
Utförandet sker på ett liknande sätt som under den teoretiska undersökningen. En mer utförlig 
beskrivning av denna del finns under punkt 5 empiri. 
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5 EMPIRI  

Under empirikapitlet kommer vi att sammanställa de sex intervjuer som vi har genomfört. För 

att lättare förstå sammanställningen bearbetar vi av rubrikerna en i taget. Sammanställning sker 

enligt det upplägg som vår rubrikstruktur erbjuder. Under varje rubrik kommer studien att först 

sammanställa byggföretagens empiri för att sedan sammanställa IT-företagens och experternas. 

Figur 5.1 nedan visar förfarandet.   

 

 
Figur 5.1 Översikt över det empiriska förfarandet 

 

5.1 Empirisk  sammanstäl lning 

Styrning – byggprojekt 
NCC arbetar oerhört mycket med styrning på grund av att projekten innehåller oerhört mycket 

material, olika hållpunkter, manualer, hjälpredor mm för att få flöde i styrningen. De använder 

även någonting som de kallar för verksamhetssystem, vilket är det instrument som de använder 

för att lokalisera vad marknaden efterfrågar, vilket innebär att processen startar i ett tidigare 

skede. Det här är ett mycket väl genomarbetat styrsystem, men ibland händer det menar NCC 

att man försöker ta genvägar för att skynda på processen vilket ofta leder till problem senare i 

projektet.  
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På frågan om man använder sig av någon typ av mall eller dokument för en viss typ av projekt 

svarade NCC att de vet precis hur de ska göra, det finns en mängd olika typer av dokument 

som förklarar dess tillvägagångssätt. Dokumenten är utvecklade under många år och är ett aktivt 

dokument, vilket innebär att det hela tiden förbättras. Även JM menar att byggbranschen är en 

mogen bransch vilket gör att den tillhandahåller en mängd olika dokument för hur saker ska gå 

till. De menar att de har rutin, vilket besvaras i att när ett projekt startar så är det en stor apparat 

som sätts igång. NCC menar att det är det här som är fördelen med stora företag, att det finns 

stora resurser att tillgå både på regional och på Sverige nivå.  

Vad gäller förprojekt menar NCC att förprojektet är en nödvändighet för att hitta de kriterier 

som behövs för att ett bostadsprojekt skall bli lyckat, exempelvis att det är bra läge, nära stan, 

bra kommunikationer och så vidare. Även frågor som vilken typ av folk som ska bo i dessa 

bostäder är av vikt för att projektet ska bli lyckat menar NCC, vilket även stämmer överens med 

JMs bild.  

Styrning – IT-projekt 
Accenture anser att styrningsbiten är A och O för deras verksamhet och framhåller deras 

styrningssystem ADM (Accenture Delivery Method) vilket fungerar som ett ramverk för både 

projektledning och projektutveckling. Inom ADM finns en hel del mallar vilka är anpassade för 

olika typer av affärssystemsinstallationer, de innehåller samma bas men innehåller olika typer av 

dialekter beroende på projekt. Accenture menar att mallen är viktig eftersom all 

projekterfarenhet finns där. Även IFS använder sig av ett övergripande dokument, vilket 

beskriver viktiga nyckeltal och vilka processer som normalt sätt är kritiska. Ett företag kan säga 

att det är just dessa nyckeltal som är viktiga för vår bransch och att det är de här nyckeltalen 

som vi vill förbättra.  

Fortsättningsvis menar IFS att det är genom en bra projektstyrning som man får 

projektgenomförandet att bli mera gripbart för kunden. Att man på ett tidigt stadium diskuterar 

hur kundens infrastruktur kommer att se ut. Tidigare pratade man mer om stöd för kundens 

procsser och så vidare, vilken var en rätt omogen hantering av problemet menar IFS. Nu 

disktuterar IFS mer i termer om leveransobjekt, vilket innebär att det är den totala leveransen 

som bryts ner i mindre delleveranser. Vid frågan om förprojekt anser Accenture att dessa är att 

föredra eftersom de menar att många av dagens tekniker forfarande är relativt oprövade. 

Förprojektet eller pilotprojektet lyfter på ett bra sätt fram det som ska göras i projektet och 

klargör om det huvudtaget är möjligt menar Accenture.  
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Utomstående svar från en Lean-konsult  
Inom den Agila världen är projektstyrning snarare värdedrivenhet snarare än plandrivenhet, 

vilket betyder att resurser enbart skall läggas på det som verkligen ger stor nytta. Om man är för 

plandriven måste man börja spekulera, vilket betyder att kunden börjar betala för gissningar 

vilket inte är att föredra menar Thelin. På frågan om det finns något specifikt tillvägagångssätt 

från idé till utförande menar Thelin att det finns flera viktiga steg att ta sig igenom. 

Visionsstadiet, vilket kan likställas med ett förprojekt är ett stadium där visionen är av stor vikt. 

Man måste skapa en tydlig vision för att veta åt vilket håll man skall gå. 

 

”Det är det här problemet vi ska lösa och det är det här behovet som ska 

tillgodoses” 

Thelin om visionen 

 

Man ska inte prata exakt om hur problemet skall lösas eller vad lösningen går ut på, utan det 

ska ändå gå att bedöma att vi gått i mål menar Thelin. Hon menar att de arbetar mycket med att 

skilja på strategisk och taktisk planering, där hon anser att man ger sig in i den taktiska 

planeringen förtidigt. Strategisk planering är den tidiga starten innan projektutförandet, där 

syftet är att planera och få ett allmänt grepp om vart vi ska, uppfatta en ungefärlig storlek och 

definiera vad som är riktlinjerna för projektet, med andra ord ramarna för den policy vad gäller 

projektet.  

I den taktiska fasen detaljplanerar man och jobbar med iterativa metoder, en detaljplan för varje 

iteration. Här menar Thelin att man mer exakt pratar om detaljerna, här är man väldigt taktisk 

och specifik, och menar det är det här som kallas för ett ”just-in-time” förfarande. Thelin 

sammanfattar och säger att inom den strategiska fasen arbetar vi med vision, grovkorniga krav 

och någon typ av estimering. Den som estimerar projektet är även den som ska utföra projektet, 

vilket Thelin anser är bra eftersom det ger en större ansvarskänsla, vilket betyder att man vill 

utföra ett bra jobb. När estimeringen är klar beslutar man om man skall starta projektet, om så 

är fallet beslutar man vilka regler som man ska förhålla sig till och man tar även fram en första 

kravlista, vilken är grovkorning, plus att beställaren ska godkänna projektet.  

 

Fortsättningsvis menar Thelin att under den taktiska planeringen gäller det att använda sin 

kreativitet, och att man ska försöka lösa det lokala problemet, man itererar sig fram via en 

iterationsplanering där man planerar en liten bit i taget. Vidare menar Thelin att de brukar säga 

att när det gäller projektstyrning finns det en klar väg från start till mål under utförandet, det är 
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väldigt viktigt att man inte börjar med den taktiska planeringen när man är inom den strategiska 

nivån eftersom syftet är att skaffa sig en allmän uppfattning om storleken.  

 

På frågan om vilken påverkan styrningen har på projektets utgång svarar Thelin att om man inte 

gör det strategiska steget bra så vet man inte vart man ska, vilket gör att man inte kan bedöma 

om vi har något mål eller inte. Thelin betonar att det är väldigt viktigt att förstå vad 

måluppfyllelsen är i projektet och att det även finns en aktiv beställare under utförandefasen. 

Thelin understryker att den absolut viktigaste beståndsdelen i ett lyckat projekt är att man får 

med sig någon från den beställande sidan, vilken finns med och är aktiv under hela projektet. 

Fortsättningsvis menar Thelin att det finns saker här som man villkorar, att man inte startar ett 

projekt utan att vissa villkor är uppfyllda. Ett projekt som man inte kan ro iland ska man heller 

inte starta.  

På frågan om de använder någon typ av förprojekt svarar Thelin att den första versionen, med 

grovkorniga krav, kan jämföras med något slags förprojekt. Hon betonar dock att i de projekt 

som inte startas kan det dock finnas ett värde som dock inte kan verkställas med nuvarande 

tänk, där kan det finnas någon speciell del som går att utveckla beroende på vilka resurser som 

finns.  

Utomstående svar från en projektexpert  
Wenell menar att styrningen blir viktigare ju större projekten blir vilket betyder att det inte 

räcker att hålla ihop dem med metoder, utan att fokus mer ligger mot projektstyrning, och han 

anser att det inte finns någon specifik mall som kan användas för alla projekt, utan att man mer 

måste ha respekt för projektet. När man ska starta ett nytt projekt är det väldigt viktigt att sätta 

sig ner och fundera över vad som är viktigt för projektet, vilka är förutsättningarna och vad är 

det för nyckelfunktioner som avgör om det kommer att bli bra eller inte.  

Vidare menar Wenell att man ska ägna mycket tid åt början av projektet, han talar om att ”du 

inte har råd att ha bråttom” och att föreklokhet är bättre än efterklokhet, att man ska byta ut 

förstudien mot ett förprojekt. Fortsättningsvis menar Wenell att det är oerhört viktigt att man 

har en gemensam syn inom företaget och att man informerar sig om hur mycket tid var och en 

kan lägga ner på projektet, har man inte rätt inställning hjälper det inte att man har rätt 

människor i ett projekt, man måste även få tillgång till deras energi menar Wenell.   

Kvali tetssäkring  – bygg 
NCC menar att kvalitetssäkring innebär att kunden får det som den har förväntat sig vilket 

innebär att exempelvis trapphuset är öppet och ljust, med andra ord att kunden får det han 
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betalar för. Fortsättningsvis menar NCC att man tidigt ska komma överens om vad det är för 

produkt som kunden vill ha, vilket NCC menar både kan vara en känsla eller funktion. JM 

anser att det är viktigt att kvalitetssäkra själva affären, att det krävs väl underbyggda rapporter 

och marknadsundersökningar innan ett projekt kan starta. Dessa skall sedan kvalitetssäkras 

både av regionchef och i koncernledningen.  

 

Fortsättningsvis menar JM att tillvägagångssättet för varje projekt är likartat, men däremot är 

projekten sällan lika till utförande, vilket gör att den väletablerade metodiken är till god hjälp i 

projektförfarandet. NCC tillägger att kvalitetssäkring är en fortlöpande process vilket han menar 

innebär att de entreprenörer som är med i projektet skall komma överens om vad som ska 

göras och i vilket ordning. Det här beror på att kunden har valfriheten att få välja interiör. På 

frågan om begrepp och hur man säkerställer att parterna förstår varandra menar JM att de i 

kommersiella projekt använder sig av hyresgästmöten, vilket gör att man tidigt i processen kan 

säkerställa de frågor som ofta brukar komma upp.  

 

NCC menar att begreppsfrågan inte är något större problem på grund av att de agerar i en 

mogen bransch. Han talar om att kunden ofta är en professionell entreprenör vilket exempelvis 

kan vara HSB, vilket innebär att det är två vana aktörer inom samma bransch som är 

införstådda med dagligt använda branschbegrepp. NCC tillägger att han kan tänka sig att vid en 

försäljning till ett mindre entreprenadföretag eller privatpersoner kan det vara lätt hänt att man 

inte är införstådd med de förekommande branschbegreppen. Han tar som exempel upp när 

kunder köpt bostäder genom HSB där NCC har varit leverantören, NCC och HSB har varit 

överens men däremot har kunden fått något annat än vad de har förväntat sig. Vilket innebär att 

begreppen har varit en avgörande faktor.  

Kvali tetssäkring  – IT-pro jekt 
På Accenture innebär kvalitetssäkring att man under kontraktsskrivandet på ett tydligt sätt har 

formaliserat och kommit överens om vad som ska göras. För att kunna säkra de krav som krävs 

vid leverans använder sig Accenture av användningsfall, vilka kan kopplas mot testningen för att 

säkerställa att produkten är buggfri. Accenture tar exempelvis upp dokumentationskrav och 

checklistor som exempel, vilket är något som måste uppfyllas innan man får gå vidare i 

projektet. På frågan om kvalitetssäkring menar IFS att de kan förstå att det är ganska enkelt i 

byggbranschen, eftersom de menar att man mer har en tydlig ritning på hur exempelvis huset 

ska se ut och vilket färg eller tapet väggarna ska ha, vilket gör att kunden och leverantören får en 
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tydligare plattform att stå på. När vi pratar IT-projekt menar IFS att den är mera virtuell eller 

något som man inte kan ta på, exempelvis processer, arbetsrutiner eller förändringar hos kund. 

Även om man tror att vi och kund upplever att man har samma bild över vad man vill så kan 

det skilja sig från varandra. Vilket leder till att det är svårare att säkra sig om förväntningarna, 

vilket IFS tror är svårare i ett IT-system. Accenture menar att det är det här som är utmaningen 

i ett utvecklingsprojekt, att en affärsprocess är en relativt abstrakt sak och jämför sig med ett 

husbyggsprojekt, vilket ofta består av en professionell beställare. En professionell beställare 

inom bygg kan byggnormerna och vet hur ett hus hänger ihop, man pratar med andra ord 

samma språk.  

 

Accenture menar att problemet med processutveckling som ofta leder till systemutveckling är 

att organisationens delar inte är samspelta, vilket innebär att ledningen vill effektivisera sina 

processer men involverar inte alla berörda parter, som exempelvis IT-avdelningen som enbart 

blir den beställande parten mot Accenture. Vilket leder till att dessa projekt är svåra att 

genomföra på ett bra och tillfredsställande sätt. Accenture menar att enda sättet att komma runt 

detta problem är att ha en bred beställarmassa som förankras upp till ledningen. Accenture 

betonar vikten med att få ledning och ledningens engagemang med i affären. På frågan om IFS 

och kunden ligger på samma kunskapsnivå när försäljning sker svarar IFS att införsäljningen är 

en ganska lång process, där de försöker säkra sig och förstå vad kunden vill ha. Det är en 

nödvändighet för att över huvudtaget kunna definiera en lösning för kunden. IFS medger att 

man kan missuppfatta kunden men att ansvaret ligger hos båda parter. Kunden måste förklara 

vad de ska använda systemet till och vi måste förklara lösningen på ett sätt som kunden kan 

förstå och på det sättet komma överens om en gemensam lösning.  

 

IFS tar upp en annan fråga och det är på vilket sätt man ska genomföra ett projekt, vilket IFS 

menar är en tvådelad fråga. Den ena är hur kundens systemstöd ska se ut när projektet är 

genomfört, och den andra är hur man säkerställer vem som ska göra vad och vem som tar 

ansvar för vad under själva projektgenomförandet. IFS pratar om ett lösningsscope och ett 

tjänstescope, vilket är två olika dokument som skrivs på av kunden. I dessa dokument avtalas 

om vad som ska göras och vem som ska göra vad. På frågan om hur IFS kvalitetssäkrar det 

kunden vill ha svarar IFS att det är viktigt att skapa en dialog över vilka processer som är de 

mest kritiska processerna. Att förstå vad det är som gör kunden unik och vad de tjänar pengar 

på, alltså vilken affärsidé de har. IFS tar även upp en annan viktig aspekt vad gäller 

leveransobjekt och det är acceptanskriterierna, hur nära avtalet som leveransen måste resultera 
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i. För att på bästa sätt kunna förstå varandra använder sig IFS av specialister inom projektet för 

respektive bransch, vilken då är väl förtrogen med branschens nyckelbegrepp och viktiga 

styrparametrar.     

Utomstående svar från en Lean-konsult  
Med kvalitetssäkring menar Thelin att de vill ha en tydlig vision som ska upplevas som en stor 

fet pil för projektteamet genom hela projektet, däremot kommer detaljerna för specifikationen 

in ”just-in-time” och man gör det i en värdeordning, vilket betyder att de viktigaste kraven 

kommer först. På frågan om hur man förstår begreppen mellan kund och leverantör menar 

Thelin att det är en iterativ process, vilket tvingar alla till en väldigt nära relation vid samma 

bord. Thelin menar att under en tvåveckors iterationsperiod träffas teamet väldigt tätt och 

planerar, där beställaren ska vara tillgänglig hela tiden för frågor, detta för att projektteamet inte 

ska ta över affärsnyckeln.  

Utomstående svar från en projektexpert   
På frågan om förståelse anser Wenell att man ska använda sig av en begreppslista, vad 

begreppen står för så att man kan få en gemensam bild. Något som Wenell poängterar är att 

byggföretagen inte tar vara på den chans att utveckla sitt sätt att arbeta, och menar att samma fel 

uppkommer gång på gång, vilket inte stämmer i jämförelse med IT-projekt där man försöker 

hitta nya vägar hela tiden som exempelvis med Agila metoder.  

Projektledning  – bygg 
NCC menar att betydelsen av projektledning betyder oerhört mycket för projektet, de anser att 

en duktig projektledare är guld värd vilket även JM anser. NCC menar att projektledarens 

uppgift är att få fram rätt handlingar i tid och vara den som driver processen framåt. JM anser 

också att det är projektledaren som styr och ser till att rätt saker blir gjorda. På frågan om vilka 

egenskaper en bra projektledare besitter svarar NCC att man ska vara strukturerad, ställa krav, 

jobba välplanerat, vara organisatorisk samt att få möten att ”simma” åt rätt håll. Det är även 

viktigt att få folk att bli aktiva och att kräva svar på ställda frågor. Dessa egenskaper besitter 

endast rutinerade projektledare menar NCC.  

Fortsättningsvis menar NCC att projektledaren har relativt fria tyglar, däremot finns det ett antal 

måsten som exempelvis projektstartmöten. Under dessa kontrollerar projektledaren att det 

finns tillräckligt med material för att kunna starta projektet. JM tillägger att framgången hos JM 

är främst hur de jobbar, att de är strukturerade och att projektledaren får ta mer egna initiativ, 

men poängterar dock att ett av det viktigaste är att de får väldigt mycket stöd från ledningen.    
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Projektledning  – IT-pro jekt 
På frågan om vad projektledning innebär svarar Accenture att det är väldigt viktigt, 

projektledaren är en coach för ett lag, den person som ser stämningarna i projektet eller 

situationen och vet vart man ska ”pusha” på eller var man behöver höja tempot. Även IFS är 

inne på samma tankar och menar att en duktig projektledare kan ta hand om ett hur dåligt 

kontrakt som helst och gör en bra affär utav det, vilket innebär att både de och kunden är nöjda 

med det slutliga resultatet. Fortsättningsvis menar Accenture att en oerfaren projektledare 

riskerar att fastna i planering eller pappersexercis, vilket leder till sämre kontakt med 

verkligheten, istället för att kunna använda sin rutin och se det akuta och därmed vad som 

måste prioriteras.  

 

Även IFS anser att projektledningen har en enorm betydelse för projektets resultat när det 

gäller den rena styrningen, att ha koll på aktiviteter, kostnader men också den aktiva dialogen 

med kunden. Något som IFS verkligen betonar är dialogen med kunden, att kunden dels 

känner att de säkrar att projektet verkligen blir som de ursprungligen sa och att det IFS 

verkligen levererar det som de har skrivit på i avtalet. Vidare menar IFS att projektledaren är 

företagets ansikte ut mot kunden, vilket medför att projektledarens agerande återspeglas mot 

företaget, därmed är det viktigt att projektledaren gör ett bra jobb. På frågan om det är svårare 

att vara projektledare inom IT-branschen menar Accenture att det inte är mer komplext, att 

man rent tekniskt löser problemen. Att det snarare är affärslogiken och de faktiska kraven som 

är skillnaden. Accenture menar att kunderna ser IT som en klump lera, alltså att det inte finns 

några begränsningar för vad som kan göras. På frågan om vilken frihet projektledaren har svarar 

IFS att den ram som projektledaren har att agera inom är ganska uppstyrd. Vilket beror på att 

en och samma projektledare kan vara projektledare i upp till fyra projekt, vilket gör att man 

snabbt kan dra nytta utav projektteamets kompetens och enkelt flytta projektdeltagare mellan 

projekten.  

 

När det gäller dialogen mot kund har IFS mer rekommendationer, vilket gör att projektledaren 

har en väldigt stor frihet och kan styra den i väldigt stor omfattning. På frågan om vilken hjälp 

oerfarna projektledare får menar IFS att det finns något som de kallar för lösningsarkitekt, vilket 

är en person med stor branschkunskap. Hans uppgift är att veta vad som är viktigt för kunden i 

en viss bransch och tar därmed lösningsdialogen med kunden. Vidare menar IFS att 

projektledaren inte behöver vara expert på en bransch, utan att han ska vara expert på att driva 

projekt och ha en bra dialog med kunden och förstå kundens behov. På frågan om hur 
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Accenture ser på Agila metoder svarar de att de tycker dessa är bra att använda för att snabbt få 

fram en prototyp för kunden, och tycker inte att de olika metodverktygen behöver konkurera 

med varandra.  Fortsättningvis menar Accenture att Scrum är en utmärkt metod för exempelvis 

en förstudie eller ett förprojekt, men tror inte att det skulle fungera för att rulla ut affärssystemet 

SAP. Vidare anser Accenture att i en mindre utvecklingsgrupp med vikt på stor kreativitet är 

inte en fullskaleversion av ADM den bästa metod att använda, men om 300 konsulter ska rulla 

ut SAP måste det vara strukturerat och då är Scrum inget alternativ. Accenture menar att SAP 

är industri, en standardiserad bas som metodik kan anpassas till kundens specifika 

förutsättningar för att sedan rullas ut.  

På frågan om Accenture tror att Agila metoder är här för att stanna är svaret ja. Även IFS anser 

att kvalitetsaspekten är något som de ska komma överens med kunden om och menar att man 

hellre stryker någon funktionalitet än att försämra kvalitetén ifall tidsbrist skulle uppstå. Även 

IFS håller med om att affärssystemsbranschen mer kan kopplas mot statisk IT, vilket är något 

som han anser att de lärt sig från tidigare misstag och menar att projekten nuförtiden är mer 

förutsägabara än vad det var för 10 år sedan. IFS menar att dagens kunder byter affärssystem för 

tredje eller fjärde gången, vilket medför att de idag innehar bättre kunskap om vad de köper. På 

frågan om det även har inneburit att ordlistan har kommit upp på en gemensam nivå nickar IFS 

instämmande och menar att databranschen har varit kända för att slänga med massa uttryck, 

vilket inte är fallet idag.  

Utomstående svar från en Lean-konsult  
Vad gäller projektledning menar Thelin att det som är viktigt är att förstå de olika rollerna och 

det ansvar och befogenheter de har. Hon tillägger att en duktig projektledare är väldigt tydlig 

och väldigt duktig på att förklara poängen med att inte ändra på principerna, eftersom det är det 

som gör att vi kommer att lyckas. Fördelen med en erfaren projektledare är att de känner igen 

varningstecknen i ett projekt, speciellt om man utför en ny typ av projektform. När det gäller 

projektledarens frihet menar Thelin att projektledaren har väldigt stor frihet vad gäller att 

hantera relationer men har väldigt tydliga krav vad gäller att kunna förklara metoden på ett 

korrekt sätt. Vidare anser Thelin angående ledningens styrning att det är viktigt att det finns en 

aktiv beställanderöst från den beställande organisationen, alltså att man inte har flera beställare 

som pratar utan en som kommunicerar. Slutligen menar Thelin att det är viktigt att man känner 

ledningens stöd, att man känner att har mandat att snabbt kunna driva igenom korrekta beslut 

för projektet. 
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Utomstående svar från en projektexpert  
Wenell anser att de viktigaste egenskaperna hos en projektledare är deras kreativitet och 

engagemang och inte vilka metoder eller certifieringar de har tagit. Att det är förmågan att få 

med sig sina kollegor och att visa uppskattning. Vad gäller erfarna projektledare så anser 

Wenell att det är en klar fördel med erfarna projektledare, men att det finns en risk att dessa 

stannar kvar i gamla rutiner, vilket inte ger någon bra erfarenhet menar Wenell. 

Åtagande– bygg 
Angående mål menar NCC att mål är något som finns inom räckhåll medan målsättningar är 

något som kan förbättras, med andra ord något som man inte når fram till men som man har 

ambitionen att nå till i framtiden, något som även stämmer bra överens med JM:s åsikter. JM 

betonar dock att det är av stor vikt att lägga sig på en realistisk nivå, vilket annars försvårar 

projektets chans att lyckas. Fortsättningsvis menar NCC att man ofta bestämmer sig för hur en 

produkt ska se ut, vad som är beställt och vad de skrivit på. Under projektets gång kan kunden 

vilja förändra produkten, vilket leder till något som NCC kallar för förändrings- och 

tilläggsarbete. Där kommer parterna överens och reglerar kontraktet vad gäller kostnader och 

funktionalitet. Vad gäller åtagandetriangeln menar NCC att de lever upp till den på så vis att om 

en beställare vill ha en produkt klar till ett visst datum så är det okej från NCCs sida, men 

däremot kommer kostnaderna bli högre. Hos JM är åtagandetriangeln dominerad av 

kvalitetsaspekten, man menar att deras kunder söker kvalité och är därmed benägna att betala 

vad det kostar. Fortsättningsvis menar NCC att olika kunder har olika krav på att åtagandet 

hålls, NCC betonar dock vikten av att gemensamt diskutera eventuella risker så att dessa kan 

minimeras.    

Åtagande – IT-projekt 
Accenture menar att målsättningen är något som svävar ovanför och som ska genomsyra de 

taktiska målen, vilka är de mål som man ska uppnå och kunna bocka av. IFS menar att deras 

mål är att kunna förstå kunden i så hög grad som möjligt, vilket innebär att man ska kunna ge 

bra stöd för kundens verksamhet. Vad gäller målsättning innebär det från IFS sida att man ska 

hålla sig till budget och tidsplan. IFS poängterar att det är viktigt med balans mellan vad kunden 

får och vad IFS tjänar i projektet. De menar att ett projekt inte kan ses som lyckat även om IFS 

tjänat bra med pengar om kunden inte blivit tillfredsställd. IFS menar att ett projekt innebär en 

långsiktig relation, vilket innebär att man tillsammans ska utvärdera vad som har fungerat bra 

och vad som behöver förändras till framtida projekt. Accenture anser att förändringsbenägenhet 

är något som ska vara skrivet i kontraktet, att man ska ha ett strukturerat tillvägagångssätt, vilket 
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innebär att om kunden vill ändra något måste man kunna erbjuda en bra lösning för det. 

Fortsättningsvis menar Accenture att deras leveranssäkerhet är något som de står och faller 

med, de menar att det som är utlovat det ska levereras. Relationen och dialogen till kunden är 

viktig och ska hållas på en bra nivå. Även IFS anser att det viktigaste är att kund och leverantör 

är överens, att resultatet blir en lösning som blir bra för kunden. IFS poängterar dock att det är 

av stor vikt att inte ta på sig ett för stort scope, utan att istället i så fall ta upp dessa delar i ett nytt 

projekt.  

 

Vad gäller åtagandetriangeln anser IFS att det är kunden som beslutar vilken del i 

åtagandetriangeln som är av betydelse och hur scopet skall se ut. Om det kommer upp 

förändringsbehov tar man hänsyn till det. Antingen ökar de omfattningen på projektet eller så 

får det vänta till ett nytt projekt. På så sätt menar IFS att den totala projekttiden har gått ner till 

mellan sex och nio månader. För ett antal år sen var projekttiden sällan kortare än ett år, vilket 

IFS menar beror på att branschen fått mera rutin och därmed mognat. På frågan om 

åtagandetriangeln menar Accenture att det givetvis beror på kunden, är det kvalité som är 

viktigast så spärrar man de olika projektfaserna, men betonar att det oftast är tid och pengar 

som är projektets styrfaktorer. Accenture poängterar dock att det är viktigt att kunden tydliggör 

och prioriterar vad som är deras ”måste-krav”, vilket med andra ord är vad som verkligen måste 

kunna göras i systemet. 

Utomstående svar från en Lean-konsult  
Vad gäller åtagande menar Thelin att det återkopplas till visionen, att man måste uttrycka 

visionen på ett sådant sätt att man lätt kan avgöra när man löst problemet. Thelin menar att mål 

betyder att man sätter väldigt många delmål, vilka var och en är detaljerade och sätts i varje 

iteration. När det handlar om förändringsbenägenhet menar Thelin att det inte finns någon 

förändringsbenägenhet vad det gäller den övergripande visionen, däremot låser de inte några 

detaljer för hur lösningen ska se ut, vilket betyder att de där är väldigt öppna. På frågan om 

åtagandetriangeln menar Thelin att de aldrig låser både kostnad och funktionalitet, för om de 

skulle göra det så finns det bara en variabel kvar att variera och det är kvalitén, något som 

Thelin anser är ett otroligt risktagande och dessutom inte värdedrivet. Istället menar Thelin att 

de enbart accepterar en viss kvalité, vilken även byggs i tidsbestämda enheter så att de vet vad 

varje iteration kostar, därefter varieras funktionaliteten. Thelin menar att man sätter en prislapp 

på ett projekt genom att ha gissat på storleken, vilket kan vara väldigt fel. Men i och med att 

man har en värdestyrd kravlista i prioritetsordning, vilket innebär att den viktigaste 
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funktionaliteten utförs först, gör att den lägre prioriterade funktionaliteten blir kvar till sist. 

Något som leder till en bättre förhandlingssituation menar Thelin, vilket även är önskvärt.  

Utomstående svar från en projektexpert    
Vad gäller åtagandetriangeln så menar Wenell att man ursprungligen såg åtagandetriangeln som 

ett diskussionsunderlag för vad som skulle prioriteras, han menar därmed att varje projekt har 

någonting som är kritiskt, vilket gör att man till varje projekt kommer att hamna åt ett visst håll i 

triangeln. Alltså att det ibland kan vara kvalitén som är kritisk och ibland tiden eller kostnaden, 

oavsett så är det här förutsättningen sätts för projektet menar Wenell.  

Support och Användarmedverkan – bygg 
På frågan om hur stor betydelsen av stöd från ledningen är så menar NCC att den inte har så 

stor betydelse eftersom ansvaret ligger hos de regionala kontoren, endast vid stora projekt måste 

affären förankras av högre beslutsfattare. På regional nivå har NCC något som kallas för 

affärschef, vilken är ansvarig för alla lokala projekt, vilket leder till att startade projekt har 

ledningens godkännande. JM anser att stödet från ledningen är viktig på grund av att det är 

genom dem som projektet godkänns. Innan förvärv eller projektstart tas flera olika 

kalkylalternativ fram. Det alternativ som väljs följs regelbundet upp under projektets gång. 

Förändringar kan göras men måste alltid förankras.  

 

Fortsättningsvis menar NCC att alla vet sitt ansvar i hierarkin, vilket medför att exempelvis 

entreprenadchefen har ansvar för projektets budget och kvalitetskrav. NCC menar att 

exempelvis platschefen både har ett tryck från yrkesarbetarna och från ledningen. Vilket beror 

på att de vill att projektet ska lyckas och tydligt ska få stöd från entreprenadchefen och andra 

viktiga personer. När det gäller idéer från medarbetare, vilket kan förbättra projektet svarar JM 

att projekten innehåller de personer som har goda erfarenheter från tidigare projekt, vilket leder 

till att de kan påverka projektets utformning. NCC menar att dialogen mellan yrkesarbetare och 

arbetsgivare är bristfällig, vilket är något som NCC tycker är tråkigt och något som de vill 

förbättra och kunna dra nytta av. NCC menar att yrkesarbetaren mer arbetar för sin ackordslön 

snarare än att engagera sig i en förbättringsprocess av verksamheten, vilket NCC anser kan bero 

på att de inte blir inbjuda i tillräcklig omfattning. 

Support och Användarmedverkan – IT-projekt 
Både Accenture och IFS menar att acceptansen är avgörande, utan den får de inte loss de 

resurser som behövs från kunden eller sin egen organisation. Fortsättningsvis menar IFS att det 
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inte är sällan som det bildas en intern styrgrupp hos kunden för att kunna införa systemet på ett 

korrekt sätt. Den kommersiella diskussionen förs mellan representanter från management, där 

det är av stor vikt att någon person på hög nivå talar om vad som är högprioriterande. Vad gäller 

användarmedverkan anser Accenture att deras roll är att signalera om något är fel eller inte 

rekommenderas, vi ska erbjuda det som vi anser är ”best practice”. Fortsättningsvis menar 

Accenture att många projekt mynnar ut i att ledningen har en vision om hur man ska 

effektivisera sina processer, vilket inte alla gånger stämmer överens med hur användarna 

verkligen arbetar.  

 

Användarmedverkan är viktig från kundens sida menar Accenture eftersom personalen då kan 

tala om vad som är ”måste-krav” i systemet. Accenture betonar dock att vikten av att få loss rätt 

folk till rätt projekt, det är där ledningen har stor betydelse eftersom det är de som har 

auktoriteten att prioritera. IFS anser att det är en central fråga att få med projektteamet men 

anser dock att själva syftet med projektet inte får komma på villovägar. Med det menar IFS att 

projektet tar för mycket hänsyn till vad användarna vill, vilket i dessa fall kan bli för eget syfte 

snarare än för organisationen bästa. När det gäller projektteamets användarmedverkan har IFS 

en kontinuerlig återkoppling över hur de går tillväga efter slutfört projekt. Där kan man 

exempelvis diskutera om att en viss mall inte fungerar som den ska och så vidare. 

Fortsättningsvis menar Accenture att deras användarmedverkan är hög eftersom deras konsulter 

efter avslutat projekt kan påverka ADM genom att komma med synpunkter och 

förbättringsförlag baserat på hur projektet har gått.  

Utomstående svar från en Lean-konsult  
Thelin anser att ledningens stöd är väldigt viktig på grund av att när organisationens processer 

inte är optimerade leder det till långa ledtider, för låg kvalité och låg arbetsmoral. Här är det av 

stor vikt menar Thelin att ledningen är bestämd och talar om att det är en förändringsprocess, 

att de är medvetna om problemen och är tydliga med vad slutmålet ska bli vad gäller 

förändringsprocessen. Thelin menar att det är väldigt viktigt att man står upp för den metod 

man har valt, att det inte fungerar när man börjar modifiera lösningen i för stor utsträckning. På 

frågan om betydelsen av en ömsesidig dialog mellan projektledaren och dess projektteam 

menar Thelin att poängen är att få alla att sitta vid samma bord och utbyta den information de 

behöver, och få rätt underlag för hur vi ligger till i projektet så att alla kan ta de bästa besluten. 

Vad gäller användarmedverkan menar Thelin att det är den absolut viktigaste drivkraften för ett 

projekt, vilket är synonymt med de Agila metoderna.    
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Utomstående svar från en projektexpert  
Vad gäller acceptans menar Wenell att ledningens stöd är otroligt viktig och att tillgången till 

resurser, bra arbetsklimat och förtroende är andra faktorer som spelar in. Han menar att 

ledningens stöd skall gå via styrgruppen, vilket är ledningens förlängda arm, vilket Wenell 

menar är traditionellt sammansatta människor som ofta sitter i samma styrelser och bevakar 

sina revir. Han menar att dessa ofta inte är pålästa, engagerade i projekten eller inte har tid. 

Därmed menar Wenell att det finns mycket att göra, han menar att det borde finnas fler 

utbildningar av styrgrupper än vad det finns projektutbildningar, eftersom det är ofta där 

problemen finns. På frågan om hur viktigt det är med involverade projektdeltagare menar 

Wenell att det är av stor vikt att kunna utnyttja den kunskap som finns hos medarbetarna, vad 

man kan göra där är att försöka hitta nyckelfaktorer för framgång och lägga energi på de bitarna. 

Wenell anser att det är av stor vikt att man får dess projektteam att vara aktiva och motiverade 

och betonar vikten av att se helheten istället för det arbete man utför.  

5 .2 Diskussion kring den sammanstä l lda empirin 
Studiens ena frågeställning belyser frågan om vilka beståndsdelar som är av betydelse för att 

kunna genomföra ett lyckat IT-projekt, och vad gäller styrning av projekt finns det ett enat 

samtycke bland respondenterna att man måste skapa en tydlig förståelse över vad projektet ska 

utföra, för att där igenom kunna skapa projektets ramar. Inom både bygg och IT använder de 

sig av ett relativt strukturerat tillvägagångssätt med mallar över exempelvis de dokument som 

innehåller all viktig projekterfarenhet. Detta kan exempelvis vara vikiga nyckeltal eller kritiska 

processer. Alla respondenter är även eniga om betydelsen av att skapa sig en bred förståelse 

över vad projektet skall utföra genom att använda sig av ett förprojekt.  

 

Vad gäller kvalitetssäkring ser byggföretagen det med olika perspektiv, NCC anser att 

kvalitetssäkring innebär att kunden får det som de önskar, medan JM anser att det mer handlar 

om att kvalitetssäkra själva affären med kunden. Detta kan ske med hjälp av väl underbyggda 

rapporter eller genom marknadsundersökningar som visar vad kunden efterfrågar. Inom IT är 

de båda respondenterna överens om att det är svårare att kvalitetssäkra något som är så abstrakt 

som IT. Både IFS och Accenture menar att det är av stor betydelse att den säljande och 

köpande parten verkligen har förstått varandra, att man pratat samma språk. Där menar IFS att 

införsäljningen är en lång process där de måste säkerställa vad kunden vill ha. Även Wenell 

menar att det är av stor vikt att man använder sig av en begreppslista för att säkerställa att man 

har en gemensam bild över vad projektet ska utföra.  
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Inom Agila metoder menar Thelin att det är visionen som skall kvalitetssäkras genom att 

använda sig av en iterativ process, och på så sätt successivt närma sig den ursprungliga visionen.  

 

När det gäller acceptans och stöd både från ledning och från användare ser alla respondenter 

det som väldigt viktigt. Utan ledningens stöd får man inte loss de resurser som behövs, och utan 

ledningens godkännande kan heller inte projektet starta. IT-företagen ser användarmedverkan 

som en positiv förbättringsmekanism vad gäller exempelvis hur funktionaliteten i systemen kan 

se ut. Användarmedverkan är även något som finns med i processen för att skapa bättre 

förutsättningar för kommande projekt. Inom byggbolagen har de inte samma behov av 

användarmedverkan, vilket även yppar sig i praktiken. Detta kan bero på att de agerar i en mer 

mogen bransch, vilken inte är i samma behov innovativa lösningar.  

 

Vad skillnaden är mellan mål och målsättning är något som respondenterna inom bygg menar 

är tidsperspektivet, att man successivt ökar målen genom att skapa större målsättningar. Något 

som bygger på att man som företag får mer och mer rutin genom de projekt man utför. Inom 

IT-företagen finns samma tankegång, förutom att målet här mer är att verkligen förstå vad 

kunden vill ha i så hög grad som möjligt. Något som överensstämmer mer med en omogen 

bransch. De mål och målsättningar som sätts upp måste därav tidigt redas ut, vilket är i visionen 

eller i kravlistan, och det är här det även är viktigt att skapa den gemensamma bild som 

projektet tillsammans med kunden vill utföra. 

 

När det kommer till projektledning och projektledaren är alla rörande överens om att en 

erfaren projektledare är av stor betydelse. Det är projektledaren som är coachen för 

projektteamet, vilken ska känna igen de varningstecken som funnits i tidigare projekt.  

De egenskaper som en bra projektledare ska besitta är olika beroende på respondent. Bygg och 

IT anser att en bra projektledare är strukturerad, ser vart det ”brinner” och ser till att rätt saker 

blir gjorda. Thelin anser att en projektledare ska vara tydlig och vara bra på att kunna förklara 

varför en del saker ska göras på ett visst sätt. Wenell anser att en bra projektledare mer ska ha 

en social karaktär, där egenskaper som ödmjukhet och kreativitet är av stor betydelse.  

 

Vår andra frågeställning inriktar sig på vad valet av projektledningsmodell har för inverkan när 

det gäller utfallet eller resultatet för beställaren. Vad gäller hur IT respondenterna ser på Agila 

metoder i jämförelse med de traditionella metoderna, anser Accenture att de Agila metoderna 

är bra för att snabbt få fram en prototyp men blir för ostrukturerade vid en full SAP utrullning. 
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SAP utrullningen behöver enligt Accenture en mer strukturerad metodik då det rör sig om 

väldigt många konsulter och en statisk plattform. IFS anser att kvalitetsaspekten är något som 

ska utvecklas tillsammans med kunden och menar att man hellre stryker någon funktionalitet än 

att försämra kvalitén på produkten, något som stämmer bra överens med de Agila metoderna. 

Wenell ser en skillnad mellan bygg och IT-projekt. Han menar att byggprojekten i jämförelse 

med IT-projekt inte vill hitta nya vägar att arbeta med, vilket enligt Wenell leder till att snarlika 

fel uppkommer gång på gång i projekt efter projekt. 
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Del 4 – Analys,  diskuss ion & slutsats 
Inom denna del av studien väver vi samman empiri med teori och jämför deras likheter och 
olikheter samt deras betydelse. Analysen är uppdelad efter de två frågeställningarna som 
skapades under den inledande delen. Slutligen kommer studien att sammanfläta analysen med 
våra egna tankar under punkt 7 diskussion & slutsats. 
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6 ANALYS 

Under detta analyskapitel kommer vi under punkt 6.1 Analys av rubrikstruktur att jämföra och 
utvärdera varje rubrik från vår rubrikstruktur med vad vi skrivit i teorikapitlet samt 
empirikapitlet. Vår analys kommer inte enbart att belysa dessa likheter och skillnader som finns 
mellan teori och empiri. Studien kommer även att ta upp de skillnader i projektutförandet som 
finns beroende på vilken typ av projekt man bedriver. Denna analys kommer att redovisas 
under punkt 6.2 Analys av projektledningsmodeller. Studien kommer där att härleda den 
insamlade information från punkt 6.1 mot den traditionella projektmetodiken, samt mot den 
Agila projektmetodiken för att se vilken typ av information som är av betydelse för att kunna 
välja en viss typ av projektmetodik, vilket därmed leder till mer lyckade IT-projekt. Figur 6.1 
nedan förklarar förfarandet. Den gråfärgade delen av figuren visar vad som redan är bearbetat i 
denna studie. 
 

 
Figur 6.1 Översikt över det analytiska förfarandet 
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6.1 Analys av rubrikstruktur  

Styrning 
Som vi ser det, vilket även överensstämmer med vad Nordqvist (2002) skriver är det av yttersta 

vikt att ha en tydlig fokusering på det slutliga resultatet, att projektmålen och dess konsekvenser 

är klargjorda och dokumenterade. Att dessa är införda i det vardagliga arbetet, vilket därmed 

gör att styrningen finns som ett naturligt steg vid starten av ett nytt projekt. Det här är något som 

väl stämmer överens med projekt startade inom byggbranschen, de vet precis vad de ska göra, 

här finns det en mängd olika typer av dokument som förklarar dess olika tillvägagångssätt. 

Dessa dokument menar exempelvis NCC är utvecklade under många år och är aktiva 

dokument, vilket innebär att de hela tiden uppdateras med ny information. Där är något som 

även IT-branschen poängterar och anser är av yttersta vikt. Accentures styrsystem, vilket heter 

ADM fungerar som ett ramverk och innehåller mallar anpassade för olika typer av 

affärssystemsinstallationer, vilket även dessa fungerar som aktiva dokument.  

 

Vi anser att byggbranschen innehar en större mognad på grund av att dess mångåriga och 

genomsyrade projektkultur, däremot så menar vi att IT-branschen fått en större mognad sedan 

IT-boomens fall, vilket även är något de själva betonar. Ser man projektstyrning ur en Agile 

synvinkel är styrning snarare värdedrivenhet än plandrivenhet, vilket innebär att resurser enbart 

ges till det som ger stor nytta menar Thelin. Hon anser att om man är för plandriven måste man 

spekulera över resultatet, vilket leder till att kunden får betala för gissningar. Styrningsbegreppet 

enligt Wenell innebär att själva styrningsbiten inom projektet växer i betydelse ju större 

projektet blir. Han menar även att det inte finns någon universalmall som kan användas för alla 

typer av projektutförande, utan dessa måste skräddarsys för det specifika projektet, vilket även 

är något som överensstämmer med vad våra intervjuföretag anser.  

 

Generellt anser vi att alla våra intervjupersoner har förstått vikten med en tydlig styrning i form 

av mallar och dokumentet. Nordqvist (2002) betonar vikten av att ett projekt byggs upp av ett 

tydligt ramverk, vilket gör att man tydligt kan se vem som är ansvarig för vad och vilka 

befogenheter man har. Vi menar att efter ha läst teori och fått ytterligare information från våra 

intervjupersoner har förståelsen vuxit över hur viktigt det är att tydligt förstå vad IT-projektet 

innehåller och vad projektet ska utföra. Vi menar att denna förståelse är av yttersta betydelse för 

att projektet överhuvudtaget ska ha en chans att lyckas. Vi anser även att betydelsen av aktiva 
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mallar och dokument är av stor vikt på grund av att dessa alltid innehåller den mest korrekta 

informationen för hur ett IT-projekt ska utföras utifrån kundens perspektiv.  

 

Innan ett projekt startar är det fördelaktigt att ha en klar bild över vad projektet skall utföra. Här 

menar Wenell (2001) att man ska använda sig av ett så kallat förprojekt, detta för att få fram den 

process som leder fram till beslut om projekt. Han menar att de viktigaste besluten tas när 

kunskapen om projektet är som sämst och använder sitt favorituttryck ”Du har inte tid att ha 

bråttom”, vilket tydligt förklarar vikten med att veta vad projektet ska resultera i. Även 

Nordqvist (2002) menar att förprojekt är den viktigaste fasen för det blivande projektet. Han 

menar att det är under förprojektet som det stundande projektet är som mest påverkbart. Enligt 

Schwaber (2004) så använder sig Scrum av en produktägare, vilket är beställaren vars uppgift är 

att kontrollera att projektet utvecklas efter dennes önskemål, vilket leder till att kunden hela 

tiden har ansvar för projektet och dess resurser. Det här är något som vi anser är en 

nyckelförutsättning för att få IT-projekt att utvecklas till en mer jämbördig partner jämte 

kunden.   

 

Wenell (2001) framför just resurserna som en stor orsak till att förprojektet inte blir av. Vilket 

beror på att kunden inte vill spendera för stora resurser på en förslagsfas, eftersom man vid den 

tidpunkten inte vet om projektet överhuvudtaget kommer att genomföras. Ser vi till empirin så 

menar byggföretagen att förprojektet är en nödvändighet för att huvudprojektet skall kunna 

genomföras med belåtenhet. De menar att där finner man de kriterier som behövs för att 

exempelvis få ett bostadsprojekt att bli lyckat, exempel på kriterier inom förprojekt är i detta fall 

bra läge, nära stan, bra kommunikationer och så vidare. Accenture betonar tydligt vikten att 

använda sig av ett förprojekt, de menar att dagens tekniker är oprövade vilket gör att 

förprojektet på ett bra sätt lyfter fram det IT-projektet skall utföra i de fall det är möjligt. Här ser 

vi en skillnad mellan IT-projekt och byggprojekt, vid IT-projekt är själva resultatet svårare att 

nyansera, vilket leder till att man på ett mycket tydligare sätt måste klargöra vad projektet har för 

uppgift och vem eller vilka som ska dra nytta av det.  

 

Thelin anser att förprojektet inom Scrum är den del som hon kallar för visionsstadiet, där 

beställaren tillsammans med Scrumteamet tar fram en vision om vart man vill komma med 

projektet och vilka behov som ska tillgodoses. Här bearbetar man fram projektets grovkorniga 

krav och man utför även en estimering över projektets resursförbrukning. De som estimeringar 

är de personer som ska utföra uppdraget, Thelin menar att det handlar om ”commitment”. 
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Genom att de som ska utföra uppdraget är med och estimerar finns det en större chans att det 

sker på ett seriöst sätt, vilket leder till mer korrekta siffror. Som vi ser det är byggprojekt av 

mindre komplex karaktär i jämförelse med IT-projekt, det vill säga att man på ett mer 

plandrivet sätt kan estimera vad projektet kommer att kosta i form av resurser med mera. Vad 

gäller IT-projekt är estimeringen mer svårtolkad på grund av att det finns fler variabler att ta 

hänsyn till. Här menar vi att Scrum innehar bra tankegångar genom att inte låsa 

kostnadsaspekten eftersom denna del är en stor anledning till många fallerade IT-projekt. Här 

är det kunden som står för besluten, vilket därmed medför att ett IT-projekt inte kan fallera på 

grund av kostnadsaspekten. Sammantaget så anser vi att alla projekt bör ha någon typ av 

förprojekt eller förstudie för att kunna lokalisera vad det är för nytta som projektet skall 

generera. Det här är något som vi ser att både teorin och våra intervjupersoner belyser på ett 

tydligt sätt. Genom förprojektet anser vi att kunden i ett IT-projekt får en mycket bättre bild 

över hur stora resurser det handlar om, vilket leder till att kunden därmed på ett tydligare sätt 

kan avgöra om projektet skall genomföras. Vi anser att den kostnad man lägger ner på att ta 

fram dessa fakta är mycket väl investerade pengar. Wenell menar även att det är bättre med 

förklokhet än efterklokhet, vilket vi håller med om. Det är precis det här ett förprojekt handlar 

om, att tänka till innan problemen dyker upp.   

 Kvali tetssäkring 
Enligt Nordqvist (2002) innebär kvalitetssäkring att det slutgiltiga resultatet finns inom åtagandet 

vad gäller tid, kostnad och kvalité, med det menar han att inga av dessa variabler får överskridas. 

Fortsättningsvis menar Nordqvist (2002) att kvalitetssäkringen erhåller den bästa möjliga nytta 

genom att få besluten att tas på en så hög nivå som möjligt inom organisationen, vilket 

därigenom medför att chansen blir större att få loss rätt resurser vad gäller pengar och personal. 

Nordqvist (2002) menar även att kvalitetssäkring är att se till att projektstyrningen leder mot de 

angivna målen, där kvalitén är den egenskap som är av störst betydelse för kunden. NCC anser 

att kvalitetssäkring innebär att kunden verkligen får det som är avtalat, vilket kan likställas med 

tid, kostnad och kvalité. JM har en liknande åsikt vad gäller kvalitetssäkring, man fokuserar på 

att kvalitetssäkra själva affären, vilket innebär att man inte ska lämna några detaljer åt slumpen.  

 

Vad vi kan se är byggbranschen väldigt överensstämmande med vad Nordqvist skriver, vilket vi 

tolkar beror på att byggbranschen både är statisk och hierarkisk, vilket medför att det inte finns 

så många variabler som kan gå fel. Med den rutin som skapats inom byggbranschen har man 

fått en god förståelse över dessa tre element vad gäller tid, kostnad och kvalité. Detta leder till 
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att kvalitetssäkringen blir mer lätthanterlig. Vad gäller IT-projekt menar 

affärssystemsleverantörerna att kvalitetssäkring mer handlar om att kvalitetssäkra att kunden 

förstår vad som ska göras i projektet, och vilket resultatet ska bli. Accenture tar upp 

dokumentation och checklistor som exempel över dokument, vilka finns för kundens säkerhet 

att godkänna att projektet fortskrider enligt belåtenhet. Enligt Thelin innebär kvalitetssäkringen 

att visionen ska upplevas som en stor pil för projektteamet genom hela projektet. På grund av 

att man inom Scrum sätter prioritetsordning för de olika kraven över vilka som ska utvecklas 

inom IT-projektet, menar Thelin att man hela tiden kvalitetssäkrar projektet, vilket beror på att 

kunden hela tiden får det den främst prioriterat. IFS menar att kvalitetssäkringen är mycket 

svårare att uppnå inom IT på grund av att IT-projekt mer handlar om något som man inte kan 

ta på, som exempelvis processer, arbetsrutiner eller eventuella förändringar hos kund.  

 

Som vi ser det utifrån vårt perspektiv innebär kvalitetssäkring att man vill uppnå en likartad 

tillfredsställelse hos kund, vilket innebär att man på bästa möjliga sätt kan garantera att resultatet 

blir som utlovat. Den stora skillnaden är att IT-projekten innehåller fler svårtolkade variabler att 

anpassa sig efter, vilket gör att det krävs mer dokumenterad information för att kunna 

säkerställa att kvalitén ligger på rätt nivå. Något annat som vi menar är av yttersta betydelse för 

att kunna utföra ett lyckat IT-projekt är att förstå den gemensamma bilden, vilket innebär att 

begreppen uppfattas på ett korrekt sätt av båda parter. Nordqvist (2002) menar att en ordlista 

över det gemensamma språkbruket blir något som skall finnas inom projektet för att på ett bra 

sätt kunna klara ut de olika definitionerna av projektbegreppen. Han menar att den terminologi 

som används inom bygg både är välkänd och mogen vilket leder till en god förståelse inom 

branschen. Däremot menar Nordqvist (2002) att IT-branschen fortfarande är ny och omogen, 

vilket leder till att man inte på samma sätt funnit sitt standardiserade projektspråk. Därmed 

menar Nordqvist (2002) att det är extra viktigt med en förklarande ordlista.  

 

NCC anser att begreppsfrågan inte är något större problem tack vare att de agerar i en mogen 

bransch, vilket stämmer väldigt bra överens med vad Nordqvist poängterar i teorin. Accenture 

håller med om att språkproblemet är ett dilemma för IT-projekten och menar att det är en 

ganska abstrakt uppgift att förhålla sig till i jämförelse med exempelvis ett husbygge. Även IFS 

medger att det är lätt att bli missuppfattad av kunden men anser att ansvaret ligger hos båda 

parter. Vidare menar IFS att affärssystemsmarknaden blivit mognare och hänvisar till att 

kunderna idag är inne på sitt tredje eller fjärde affärssystem, vilket leder till bättre kunskap och 

förståelse inom området. Thelin anser att det är en iterativ process, vilket hon menar tvingar alla 
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till en väldigt nära relation vid samma bord. Därigenom menar hon att nödvändig information 

alltid kan efterfrågas tack vare den aktiva beställaren. Utifrån dessa perspektiv ser vi det stora 

dilemmat inom IT-branschen. Den mogna byggbranschen med sitt utvecklade branschspråk ger 

dem en tydlig grund för att kunden verkligen ska få det hon beställt. Vid en jämförelse med IT-

branschen finns det inte samma mognad och förståelse över de vitala och abstrakta begreppen, 

vilket gör att en begreppsordlista är av stor nödvändighet, vilket även Nordqvist 

rekommenderar. Vi anser även att det är med stor fördel för IT-projektens framgång att erbjuda 

kunden att kontinuerligt få kontrollera och säkerställa att projektet fortskrider efter eget tycke. 

Om detta sker anser vi att förståelseproblematiken inom IT-projekt kommer att reduceras, 

vilket leder till mer lyckade IT-projekt. 

Projektledning 
Brundell-Öhman (2008) menar att projektledarens uppgift är att planera, leda och följa upp, 

hon skall kontinuerligt informera projektteamet om projektets status och vara den person som 

motiverar och stöttar teamet i alla lägen. Jansson och Ljung (2004) beskriver utifrån 

projektledarens olika kompetensområden att det är av stor vikt att hon kan se varningssignaler 

när projektet frångår projektplanen. Hon ska agera effektivt som ledare och under speciella 

omständigheter kunna styra projektteamet mot uppsatta projektmål. Jansson och Ljung (2004) 

tar även upp behovet av rätt branschkunskap, vilket gör att hon kan agera trovärdigt och med 

stark handlingskraft. Här menar vi att projektledarrollen är som spindeln i nätet där en av de 

viktiga egenskaperna är att ha en översiktlig bild över projektets samtliga aktiviteter. Något vi 

märkt under intervjuerna är att den gemensamma synen över en duktig projektledare är att hon 

är strukturerad och har en översiktlig visionsbild över projektets förfarande. Ser vi till vår empiri 

så menar samtliga intervjuföretag att projektledaren är guld värd. De menar att det är den 

person som driver processen framåt och ser till att rätt saker blir gjorda, det är även den person 

som coachar projektteamet, vilket med andra ord pushar och ser till att alla mår bra. Vilket 

stämmer bra överens med vad Brundell-Öhman (2008) anser, hon menar att en rutinerad 

projektledare ska förstå, lyssna och ge återkoppling.  

 

Thelin anser att man känner igen en erfaren projektledare på att de ser varningstecknen och är 

väldigt kunniga på att kunna förklara projektmetoden. IFS menar att en duktig projektledare 

kan vända ett dåligt kontrakt till att bli bra, vilket även innebär att båda parter är nöjda med 

affären. Här menar IFS att det är dialogen med kunden som är av yttersta vikt, att kunden 

känner sig trygg i dess förfarande. NCC menar att en erfaren projektledare har mer auktoritet, 
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vilket gör att hon kan ena inblandade parter mot ett gemensamt resultat. På frågan om 

projektledarens frihet menar IFS att projektledaren är styrd utifrån de styrningsdokument som 

finns inom IFS, men att själva utförandet mot kund är av friare karaktär. Något som vi ser 

skiljer de olika branscherna åt är att inom byggbranschen är ofta projekten interna, vilket gör att 

kundfokuseringen får en annan karaktär. Här övergår kundfokuseringen mot en mer ren 

projektstyrning, vilket innebär att projektledarens roll mer blir av styrande karaktär. Jämför man 

med IT-projekt så är kundfokuseringen mer av betydande karaktär där projektledaren ingår i 

projektstyrningen, men att dess uppgift är att lyssna och tillfredsställa kundens behov.  

 

Vi anser att det finns olika syn på vad projektledarens coachande bit betyder inom de olika 

branscherna, inom byggbranschen anser vi att ”pushningen” mer handlar om att slutföra 

arbetet, alltså att nå det förutbestämda projektmålet. Inom IT-branschen menar vi snarare att 

”pusha på” innebär hur man når det förutbestämda projektmålet. Här menar vi programmerare 

vilka exempelvis har fastnat i en modifiering av en modul vilket ska anpassas till kundens 

befintliga IT-struktur. Här är projektledarens uppgift att uppmuntra och stödja programmerarna 

så att uppgiften lättare kan utföras. Wenell anser att projektledarens engagemang och kreativitet 

har stor betydelse och tillägger att det är en klar fördel med erfarna projektledare. Däremot 

anser han att erfarna projektledare som inte tar till sig av ny kunskap, utan är kvar i gamla 

rutiner inte leder till någon fördel för projektet.  

Support och användarmedverkan 
Vad gäller support menar Andersen et al (1994) att en bra projektkultur är nödvändig eftersom 

den ställer krav på hela verksamheten. Med det menar Andersen et al (1994) att det inte är 

projektledaren och eventuella projektmedarbetares sak utan något som ska genomsyra hela 

organisationen. Ett tydligt exempel menar Andersen et al (1994) är att projektet får de resurser 

från ledningen som de enats om och att man strävar åt samma håll med projektet. När det gäller 

användarmedverkan menar Nordqvist (2002) att det är av stor vikt att användaren får vara med 

och tycka till om det blivande resultatet, och jämför med ett sjukhusprojekt där resultatet inte 

överensstämde med verkligheten. Vad gäller stöd från ledningen så är samtliga intervjuföretag 

enade om att ledningens stöd är viktig eftersom det är ledningen som frisätter resurserna. Ett 

godkännande från ledningens håll betyder att de är införstådda med projektuppgiften, vilket 

medför att projektet får en tryggare start. På frågan om användarmedverkan menar Accenture 

att den är väsentlig på grund av att det är användarna som på bästa sätt kan tala om sina ”måste 

krav” i systemet. Något där vi lätt kan se paralleller med sjukhusexemplet ovan. IFS menar dock 
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att projektet inte får ta för mycket hänsyn till användarnas åsikter, vilket då kan leda till att det 

egna syftet sätts i fokus. Därmed förbises den grundläggande tanken med projektet. Vad gäller 

Scrum så menar Thelin att användarmedverkan är den absoluta drivkraften för projektet, något 

som även Wenell håller med om, han menar att det är av stor vikt att utnyttja den kunskap som 

finns hos medarbetarna. Vi anser att stödet från ledningen är av betydande karaktär på grund av 

dess resurser och dess förtroende över projektet. Det är något som vi anser att IT-projekten 

behöver tänka på. Att man inte startar ett projekt utan att kontrollera att behövliga resurser finns 

att tillgå i form av pengar och kunskap. Här anser vi också att ledningen eller styrgruppen måste 

ta mer seriöst på de projekt som startas. Det är deras plikt att vara pålästa och förstå vad 

projekten ska göra. Wenell menar att det borde finnas fler utbildningar som förklarar vikten av 

stödet från ledning eller styrgrupp, vilket även är något som vi håller med om.  

 

Vad gäller användarmedverkan anser vi att det är något som vinklas mer mot IT-projekt snarare 

än byggprojekt. Med det menar vi att inom IT-projekt är själva målet mer svårtolkbart, vilket 

gör att en användares kunskap inom IT-projekt blir mer nödvändig att ta tillvara på. I ett 

byggprojekt är uppgiftsbeskrivningen mer tydlig, som exempelvis att färdigställa ett hus. Denna 

uppgift går inte att utföra på ett mycket bättre sätt än vad som redan finns via dess 

projektstyrningsdokument. Därmed kan exempelvis inte byggnadsarbetaren bistå med så många 

nya idéer. Ser vi däremot på IT-projekt, vilket vi anser är av mer omogen karaktär, finns från 

vår sida en betydande övertygelse att medarbetarna till stor del kan komma med bra 

förändringsförlag vilka kan förbättra projektgenomförandet.    

Åtagande 
Vad gäller åtagande så menar Tjäder och Söderlund (2001) att två av de vanligaste punkterna till 

att IT-projekt spricker beror på leverantörens- eller beställarens åtagande. De menar att IT-

branschen är omogen med allt för många okunniga beställare och oerfarna projektledare. 

Vidare menar Tjäder och Söderlund (2001) att det är av stor vikt att klargöra hur de olika 

åtagandena skall delas upp mellan parterna och vem som ansvarar för vad. I samtliga fall 

betonar intervjuföretagen att det är av stor betydelse att lägga sig på en realistisk nivå vad gäller 

projektets åtagande. Accenture menar att om kund vill ändra åtagandet så försöker de hitta en 

bra lösning, vilken dock ej får påverka det pågående IT-projektet. IFS menar att tilläggsarbeten 

skall i det fall där det inte rör sig om småsaker läggas i ett nytt separat projekt. Vad gäller Scrum 

så innebär förändringsbenägenheten att man inte kan frångå visionen, vilket är åtagandet, 

däremot är man väldigt öppen vad gäller detaljerna kring lösningen. Vi anser att åtagandet 
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stämmer bra överens med den erfarenhet vilken projektledaren innehar, med det menar vi att 

en rutinerad projektledare på ett bättre sätt kan känna av och förstå storleken på det åtagande 

man skall acceptera. Vi anser att åtagandet är den kritiska aspekten precis som Tjäder och 

Söderlund (2001) säger. Vid ett för stort åtagande är IT-projektet dömt att misslyckas, här ser vi 

tydliga tecken på att IT-branschen har mognat. De bägge IT-leverantörerna poängterar vikten av 

att lägga projektet på rätt nivå, och i de fall där kunden vill göra förändringar läggs dessa i nya 

projekt.  

 

Mats Engwall (2003) menar att åtagandetriangeln är ett hjälpverktyg för att på ett bättre sätt 

estimera projektets villkor, på så vis kan företagen bestämma i vilket hörn det kommande 

projektet är kritiskt. Brundell-Öhman (2008) menar att det är viktigt att ett projekt till en början 

låser fast en avvägning mellan de tre balanserande parametrarna. Båda byggföretagen använder 

sig av åtagandetriangeln på så vis att det är kunden som avgör vilket hörn som är det kritiska i 

projektet. JM menar att kunden så gott som alltid söker kvalité och därmed är mer benägen att 

betala ett högre pris. Både Accenture och IFS menar att det är kunden som beslutar i vilken del 

av åtagandetriangeln som är kritiskt, i Accentures fall blir det oftast tids- och 

kostnadsperspektivet som styr.  

 

Fortsättningsvis menar Accenture att det är vikigt att kunden får prioritera vad som är ”måste 

krav”, vilket med andra ord betyder vad man måste kunna göra i systemet. Som vi ser 

åtagandetriangeln så är den ett bra hjälpmedel att använda sig av för att förstå vad som är kritiskt 

inom ett projektutförande. Vad gäller de undersökta branscherna ser vi ingen större skillnad 

vad gäller åtagandetriangelns hörn och dess betydelse för projektet. Däremot anser vi att 

förutsättningarna för det slutgiltiga resultatet byggs upp kring kunden och ett klassiskt 

offertförfarande. Vi ser dock en stor skillnad i åtagandetriangeln vad gäller vår andra fråga 

vilken belyser vilken inverkan projektledningsmodellen har vad gäller utfallet av projektet, något 

som vi kommer att bearbeta under den andra delen av analysen under punkt 6.2 Analys av 

projektledningsmodeller. 

6.2 Analys av projektledningsmodeller 
Som vi ser projektledning så finns det fler än bara den traditionella projektledningsmodellen att 

använda vid ett projektutförande. Wenell anser att det är bra att man inom IT och 

utvecklingsprojekt försöker hitta nya vägar som exempelvis via Agila metoder. Han menar att 

det finns många goda idéer som är värda att pröva men att det även finns många som han tror 
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mest är marknadsföringsprodukter. Vi anser att Scrum är en Agil metod som är här för att 

stanna på grund av de många fördelar som den innehar. Vi anser att det finns ett visst segment 

inom IT där den är applicerbar, vilket gör att den inte generellt är genomförbar inom alla IT-

projekt och än mindre inom byggbranschen. Thelin förklarar i intervjun att hon delar upp 

projekt i två segment vilka är plandrivna och värdedrivna. I de plandrivna projekten menar 

Thelin att det finns få variabler som är osäkra, vilka därmed kan ställa till det för projektet. 

Därav kan man göra en plan över hela projektförloppet, vilka ska följas till punkt och pricka. 

Inom de värdedrivna projekten har man en vision på ett resultat vilken man vill uppnå, man vet 

dock inte exakt hur resultatet kommer att se ut utan det är något som iterativt kommer att 

byggas fram under projektets gång. Om vi ser till uppsatsen och dess intervjuföretag så hamnar 

dessa företag inom den mera plandrivna fåran. Det anser vi på grund av att projektmålen redan 

i ett tidigt skede är förutsägbara, med det menar vi att både byggföretagen och 

affärssystemsleverantörerna har förutbestämda projektuppgifter. Ett exempel på det är 

byggföretagen som vet vilket resultatet skall bli när de bygger ett nytt bostadsområde. De vet hur 

de ska gå tillväga på grund av att dessa byggnader inte skiljer sig nämnvärt från tidigare 

bostadsområden de byggt.  

 

En liknande jämförelse kan man även göra med affärssystemsleverantörerna på grund av att 

deras system redan är färdigutvecklade, kunden väljer vilka moduler som de vill ha vilket leder 

till att endast små justeringar behöver göras. Vi anser dock att affärssystemsleverantörerna inte 

är lika plandrivna som byggföretagen på grund av att deras projektutförande mer är av komplext 

karaktär, vilket leder till ett mer svårgreppbart projekt för kunden. Därav anser vi att 

systemleverantörsföretagen består av en blandning av plandrivenhet och värdedrivenhet. Vi ser 

att det finns vissa IT-segment där dess produkt/tjänst är av mer abstrakt karaktär, vilket gör att 

dessa enbart ligger under den värdedrivna fåran. Ett exempel på en produkt som ska utvecklas 

inom den värdedrivna fåran är enligt oss mobiltelefoner. När projektet startar vet man inte 

exakt hur telefonen ska se ut när den blir klar, utan funktionaliteten och den estetiska 

utformningen tar plats eftersom. Nedan i figur 6.2 visar vi förfarandet där vi grafiskt förklarar 

hur vi ser det hela. 
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Figur 6.2 Grafisk bild över olika projektsegment 

 

Den övre delen av illustrationen visar den plandrivna fåran och hur byggföretagen har ett klart 

mål för projektet, det som saknas är hur stor kontroll man har över detaljerna. Vi har valt att 

benämna segmentet som ligger i mitten av fårorna till industri-IT på grund av att det som säljs 

finns förpackade i färdiga moduler, vilka inte behöver nyutvecklas för varje ny kund. Däremot 

så måste systemet finjusteras separat för varje kund, vilket gör att olika typer av komplexa 

problem kan dyka upp. Den tredje fåran benämner vi som innovativ-IT. Det är den 

värdedrivna fåran vilket innebär att IT-projektet från start till mål hela tiden har faser där 

detaljerna är okända, vilket gör att det under stora delar av projektet finns ett behov av mer 

kunskap för att kunna utveckla projektet på ett korrekt sätt. Dessa IT-projekt menar vi bör 

genomföras med Scrum eller liknande verktyg på grund av att dessa på ett lättare sätt kan 

anpassa sig till marknadens krav eftersom de använder sig av korta iterationscyklar. Den röda 

pricken på bilden är projektet, vilket antingen enbart behöver kontrollera dess detaljer eller 

består av en grovkorning kravlista, vilken behöver mer information. Pilarna har ingenting med 

projektets tidsaxel att göra utan visar bara vart projektet hamnar.  

 

Genom att använda sig av Staceys komplexitetsbedömningsgraf kan man härleda ett visst 

projekt till ett specifikt fält i grafen, vilket gör att man lättare kan förstå inom vilket segment 

projektet hamnar. Detta bidar till att man lättare kan förstå vilken typ av projektledningsmetod 

man ska använda sig av vid utförandet av ett visst projekt. För att ytterligare ge en förklarande 

illustration har vi förklarat sammanhanget från en annan vinkel, vilken beskriver hur 

projektformen ändras ju mer komplext projektet blir. Denna förklaring visar figur 6.3. 
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Figur 6.3 Grafisk bild över olika projektsegment, annan vinkling 

 

Styrning 
Som vi ser styrningsbegreppet så är det en övergripande mall med dokument över hur ett 

projekt ska genomföras. Inom många IT-projekt är det svårt att veta hur resultatet ska bli, vilket 

medför att styrningsdokument inte är att föredra. Här menar vi att Scrum är ett bra alternativ 

eftersom kunden hela tiden är med och bestämmer projektets fortskridande. Därmed så 

behöver inte kunden betala en massa tid och pengar på ett IT-projekt som är grundat på 

gissningar. Något som Wenell (2001); Nordqvist (2002) tycker är av stor vikt är att använda sig 

av ett förprojekt. Inom Scrum är visionen med de grovkorniga kraven och dess estimerade 

resursförbrukning ett liknande steg, vilket gör att Scrum är ett trovärdigt alternativ även här.  

Kvali tetssäkring 
När det gäller kvalitetssäkring menar Nordqvist (2002) att det slutgiltiga åtagandet ska finnas 

inom tid, kostnad och kvalité. Våra intervjupersoner menar att kvalitetssäkringsbegreppet mer 

handlar om att kunden förstår vad resultatet ska bli. Om vi jämför det med Scrum så innebär 

kvalitetssäkringen att det hela tiden är kunden som godkänner varje iterationssteg, vilket medför 

att det resultat som uppstår hela tiden är det kunden efterfrågar. Här anser vi att det finns 

många IT-projekt som har en större chans att lyckas om de skulle använda sig av Scrum istället 

för en traditionell projektledningsmodell. Vi anser att det är mycket svårt att kvalitetssäkra något 

som man på förhand inte vet hur det ska utvecklas, eftersom detaljerna i så fall blir gissningar 

och därmed ger projektet en större risk att fallera.      
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Projektledning 
Projektledning innebär enligt Brundell-Öhman (2008) att projektledaren ska planera, leda och 

följa upp projektet. En erfaren projektledare är att föredra på grund av dess förmåga att 

exempelvis se varningssignaler före projektet frångår projektplanen. Det här något som även alla 

intervjuföretag var enade om. Vid en jämförelse med Scrum ser vi inga direkta skillnader vad 

gäller projektledarens kunskaper. Även i IT-relaterade projekt är projektledarens erfarenheter 

av stor betydelse. 

Support och användarmedverkan 
Vad gäller support inom Scrum är den beställande parten en mycket viktig person eftersom det 

är hon som hela tiden ska finnas tillgänglig inom IT-projektet och godkänna dess utveckling. 

Det är den här biten som vi anser är mycket fördelaktig med Scrum, vi menar att den 

beställande parten hela tiden skall vara med så att den vet vad den får. Därmed minskas risken 

att IT-projektet fallerar på grund av en otydlig kommunikation mellan parterna. Vidare anser vi 

på frågan om användarmedverkan att Scrum verkligen värdesätter arbetsteamets kunskap och 

kreativitet, något som både Thelin och Wenell anser är mycket viktiga beståndsdelar i ett lyckat 

IT-projekt. Här ser man tydligt skillnaden mellan byggprojekt och innovativ-IT projekt (se 

illustration ovan), i byggprojektet är uppgiftsbeskrivningen mycket tydlig, vilket gör att 

kreativiteten från medarbetarna inte blir märkbar eftersom uppgiften inte går att utföra på så 

många olika sätt. Inom det innovativa IT-segmentet finns det inget tydligt sätt att utföra 

uppgiften på, därmed ökar vikten av användarmedverkan i projektet från projektteamet för att 

de rätta lösningarna skall uppnås. 

Åtagande 
Vad gäller Scrum och åtagandetriangeln menar Thelin att kvalitén är något som man aldrig får 

ha som en anpassande variabel, i de fall där estimeringen i IT-projektet ligger på en sådan låg 

nivå att kvalitetskravet inte kan garanteras skall något projekt heller inte genomföras. Istället ska 

man låsa kvalitetskravet och kostnadskravet per tidsbestämd enhet så att man vet vad varje 

iteration kostar, därmed får funktionaliteten bli den variabel som får anpassas till de resurser 

som finns. Eftersom funktionaliteten finns i prioritetsordning kommer automatiskt de minst 

behövliga funktionerna att bli kvar till sist, vilket även är poängen med Scrum. Även här ser vi 

tydligt att innovativa IT-projekt, där komplexiteten är hög har en större chans att lyckas tack 

vare att kundens ”måste-krav” är de som utvecklas först. Nordqvist (2002) menar att en stigande 

kostnadsprognos automatiskt innebär sänkta kvalitetskrav, vilket vi menar inte behöver vara 

fallet om man istället utvecklar värdedrivet med exempelvis Scrum. 
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Slutdiskussion  
Som vi ser Scrum är det en mycket bra projektledningsmodell vad gäller utveckling av IT-

projekt som hamnar inom den innovativa IT fåran. Den grundläggande fördelen med Scrum är 

enligt oss att den iterativt bearbetar de komplexa problem som uppkommer under projektets 

gång. Eftersom beställaren är med under hela IT-projektförloppet och godkänner dess iterativa 

utveckling, kommer resultatet automatiskt att bli kvalitetssäkrat av beställaren, vilket är poängen 

med Scrum. När vi tittar på IT-projekt som utvecklas inom de andra två segmenten ser vi inte 

någon större fördel med att använda Scrum, utan ser mer den traditionella 

projektledningsmodellen som ett bättre alternativ på grund av att projektstyrningen på ett bättre 

sätt guidar projektet mot det slutliga resultatet. 
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7 DISKUSSION OCH SLUTSATS  

I detta kapitel sammanfattar vi vad vi har kommit fram till och vilka upptäckter vi gjort. Vi 

diskuterar även lite om hur vår egen bild av fenomenet har förändrats under arbetets gång.  

 

Innan vi startade vår studie visste vi inte vilken väg studien skulle ta, när vi dock kom igång med 

att läsa in teori började en bild träda fram på hur studien skulle se ut. Vi ansåg tidigt i studien att 

projektledarens erfarenhet skulle vara av betydande karaktär, vilket dock inte blev hela 

sanningen.  

• Projektledarens erfarenhet är av stor betydelse men det finns många andra faktorer som 

spelar in, att det snarare är den totala samstämdheten som är av betydelse än de 

enskilda faktorerna.  

• Vad angår projektstyrningen så visade sig den vara av stor vikt vad gäller strukturen av 

hur man ska utföra projektet, alltså de mallar och dokument som förklarar hur ett visst 

IT-projekt ska utföras. En skillnad som vi såg mellan de olika branscherna var att i 

byggbranschen är projektledaren mer av styrande karaktär, kontra IT-branschen där 

dess roll mer är av mjuk karaktär. Med det menar vi att hon ska stötta, ”pusha på” och 

se till att projektteamet är vid gott mod, vilket därigenom förbättrar chanserna till ett 

lyckat IT-projekt.  

• Angående kvalitetssäkringen så visade det sig vara en tydlig skillnad mellan 

byggprojekten och IT-projekten.  

o Byggprojekten såg mer till att hålla det som var avtalat vad gäller tid, kostnad och 

kvalité i jämförelse med IT-projekten.  

o IT-projekten hade dessa kriterier men som även var väldigt mån om att kunden 

verkligen fick det som gav dem nytta, med andra ord vill man enbart inte sälja ett 

affärssystem utan ett affärssystem som verkligen ger nyttoeffekter.  

• Vad gäller support är litteraturen och intervjuföretagen överens om att stödet från 

ledningen är av stor betydelse eftersom det är de som har hand om resurserna för 

projektet. Genom att få ledningens stöd och dess resurser som projektet behöver så får 

även IT-projektet en mycket bättre plattform att stå på, vilket medför att projektet får en 

bättre chans att lyckas. Något som vi dock såg var att projektet bör ha en aktiv ledning, 

vilka är med och förstår projektets utveckling, vilket leder till att det inte enbart är 

resurserna som är av betydelse utan även dess aktiva stöd.  
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• Användarmedverkan är något som enbart i vår mening ger effekt i de projekt där 

uppgiften är svårtydbar, vilket vi menar är en uppgift som kan lösas på flera sätt. 

Byggbranschen har en stor rutin i dess utförande, vilket gör att användarmedverkan inte 

får någon större effekt, vilket dock vi menar är motsatsen inom IT-projekten.  

• Vad gäller åtagandepunkten menar vi att det är av stor vikt att projektledaren har en god 

rutin som projektledare. Vi anser att det är projektledaren som skall förstå och 

acceptera ett åtagande som ligger på en realistisk nivå, vilket därmed kommer att utgöra 

en bra grund för att IT-projektet skall få den chans att utvecklas på ett komfortabelt sätt 

och få projektet att bli lyckat. I de fall där kunden vill förändra ursprungsavtalet anser vi 

att inom IT-projekt är det bättre att lägga tilläggsleveranser i ett enskilt nytt projekt 

istället för att baka in dessa i det befintliga projektet.  

Som slutord anser vi att denna studie funnit ett antal tänkvärda påståenden, vilka man skall 

tänka på när man vill starta ett nytt IT-projekt. Vi anser att om man tar till sig av dessa 

vägledande ord får IT-projekten en betydande bättre chans att lyckas.  

 

På vår andra frågeställning angående vikten av rätt projektledningsmodell blev svaret enligt oss 

att IT-projekt som verkar inom det innovativa IT-segmentet, behöver ett annat tillvägagångssätt 

än den traditionella projektledningsmodellen. Vi tog oss an Scrum som ett kompletterande 

metodverktyg.  

• Det studien visar är att inom komplexa IT-projekt är det omöjligt att planera ett exakt 

tillvägagångssätt eftersom det finns så många frågor som kommer att dyka upp under 

projektets gång att dess resultat inte kommer att bli som förväntat. Därmed så behövs 

det en mer iterativ projektledningsmodell, där man sätter upp en vision för vart IT-

projektet ska nå med hjälp av grovkorniga mål.  

• Det som gör att Scrum blir mer fungerbart är att beställaren sätter upp en prioritetslista 

med de viktigaste kraven först och att denna person även är med under själva 

utvecklingen för att hela tiden godkänna dess resultat, därmed får kunden hela tiden det 

hon vill ha.  

• Inom Scrum visade det sig att användarmedverkan är av yttersta vikt på grund av att det 

är arbetsteamets kreativitet som ger svaren på de komplexa frågorna, vilket inte stämmer 

överens med det utförande som finns inom byggsektorn.  

• En annan stor skillnad med Scrum är att man aldrig försämrar kvalitén, den faktor som 

ska anpassas vid en eventuell resursbrist är funktionaliteten. Inom Scrum sorterar man 

all funktionalitet i prioritetsordning. Eftersom de viktigaste kraven ligger först blir det 
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enbart de mindre prioriterade kraven som kommer att tas bort vid exempelvis 

resursbrist. De svar studien resulterade från denna frågeställning var som vi tidigare 

skrivit ovan, att ju mer komplext ett IT-projekt blir desto större chans har den att klara 

sig ifall man använder sig av ett värdedrivet utvecklingsverktyg som exempelvis 

Scrum.
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8 REFLEKTION 
Under de tio veckor som vi har arbetet med denna studie har den utvecklats enligt våra 

önskemål. När vi började vår kunskapsprojektering så var vår begreppsbild relativt diffus över 

vad vi skulle studera. Ämnet är stort och det är svårt att begränsa sig till de relevanta delarna 

utan att studien blir för omfattande. Vår förväntan var att hitta de delar inom IT-projekt vilka är 

kritiska i ett IT-projektperspektiv, därav var det svårt att avgränsa sig från rätt områden. Med 

facit i hand anser vi att vi avgränsade oss på ett klokt sätt med tanke på vad vi hittade i form av 

resultat till uppsatsen. Det vi dock känner vi skulle ha gjort annorlunda är valet av intervjuobjekt 

på IT-sidan. Vi ansåg när vi valde intervjuobjekt att studien skulle få större reliabilitet om 

uppsatsen hade en större och en mindre aktör inom samma IT-segment, vilket visade sig vara 

tokigt. När den analytiska bilden tog sin form kände vi att det skulle ha varit bättre om vi utfört 

en intervju inom ett mer innovativt IT-segment. Men med tanke på de tidsbegränsningar som 

fanns för studien så anser vi att resultatet blev gott.  

 

Förslag t i l l  framtida forskning 
Efter att vi färdigställt vår studie finner vi att det finns tankegångar vilka vi inte tagit upp i vår 

studie, vilket kan ligga som förslag till framtida studier inom området. Nämligen: 

 

• Stämmer vår tankegång angående projektledningsmodell kontra innovativa IT-projekt 

ifall man exempelvis jämför med forskningsprojekt eller andra projekt där projektets 

utförande eller mål är okända? 

 

• Vi har på känn att det finns ett antal rutinerade projektledare inom IT-branschen vilka 

inte tar till sig av ny teknik utan utför sina projekt enligt det mönster man alltid gjort. 

Kan det vara en bidragande orsak till fallerade IT-projekt? 
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BILAGA 1 

Begreppslista 
Begreppslistan innehåller vanligt förekommande ord vilka vi använder under uppsatsen. För att 

inget missförstånd ska uppstå beskriver vi dessa nedan och vad vi menar de har för innebörd i 

denna studie. 

 
Agila metoder Lättrörliga metoder som bygger på värdedrivenhet. Grundidén är att 

minimera tiden från ide till avkastning av färdig delprodukt 

Beslutsfattare Den person som har det yttersta ansvaret för projektet, kan vara en 

styrelseordförande eller annan person ur moderorganisationens 

ledning, kan även vara en projektledare eller annan person med 

anknytning till projektet 

Brukare Är de som ska använda det slutgiltiga resultatet eller objektet 

Deltagare Projektmedlem som arbetar åt projektet via ett projektteam 

Förprojekt Den process som leder fram till att man beslutar om att starta projektet, 

kan även vara en förstudie 

Hon Benämning på person som utför något, kan både vara en man och en 

kvinna 

Industri-IT IT-projekt där produkten redan är utvecklad. Dess uppgift är att 

installera modulen och ta hänsyn till kundens befintliga produkter 

Initieringsfas Den tidsperiod som börjar med att projektspecifikationen är skriven 

och att uppdragsgivare och uppdragstagare är ense om projektets ramar 

Innovativ-IT IT-projekt vars uppgift är så komplex att utvecklingen måste ske 

iterativt. Därmed så kommer resultatet att successivt ta form 

Lean Japansk metodfilosofi som bygger på värdedrivenhet från kund, vilken 

därmed är med och styr processen. Utvecklingen sker parallellt med 

kundens önskemål, Just-in-time  

Ledare Har det operativa ansvaret för projektet, kan vara en projektledare eller 

projektcontroller 

Moderbolag Ägaren av projektet genom dess styrelse 

Projektcontroller Person anställd till projektet av moderorganisationen med uppdrag att 

hjälpa projektledningen att säkra projektstyrning 

Projektledare Är leverantör av projektet till moderbolaget 
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Projektstart Den faktiska punkt då projektet startar, uppstår vid början av 

initieringsfasen 

Resultat  Projektets resultat. Det är den slutgiltiga produkt eller tjänst som ett 

projekt levererar 

Scope Projektets omfattning 

Scrum En systemutvecklingsmetodik 

Uppdragsgivare Projektledaren som har till uppgift att leverera projektets resultat eller 

objektet 

Ägare Beställare av projektet, kan vara en moderorganisation (ofta genom en 

styrelse). Moderorganisationen kan vara ett företag men kan också vara 

en statlig eller kommunal förvaltning. Det kan även vara en avdelning 

på ett företag  

BILAGA 2 

Intervjuguide 

Styrning 

• Hur ser ni på begreppet projektstyrning? Finns det någon typ av mall eller 

tillvägagångssätt som används från idé  utförande? 

o  Vilken påverkan har det på om ett projekt misslyckas/utmanas? 

o Använder ni någon form av förstudie/förprojekt för att erhålla bättre kunskap 

till projektutförandet? 

Kvali tetssäkring 
• Vad innebär kvalitetssäkring för er? Vilka krav eller regelverk finns för att kunna 

kvalitetssäkra det slutgiltiga projektresultatet, alltså att kunna kvalitetssäkra att den 

skrivna projektspecifikationen blir korrekt genomförd? 

o Hur säkerställer ni att begreppen som används förstås av både kund och 

leverantör? 

Acceptans 

• Hur stor är betydelsen av stöd från ledning vid projektutförande? Vad betyder det för 

projektet utgång?  
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• Hur stor är betydelsen av en ömsesidig dialog mellan projektledaren och dess 

projektteam? Vilken betydelse har användarmedverkan vid skapandet av idé  

slutresultat? I vilken utsträckning får användarna vara med? (inte enbart slutanvändarna 

utan även projektteamet) 

Åtagande  

• Hur definierar ni era mål och målsättningar? Vad är skillnaden? Vilken 

förändringsbenägenhet finns från det åtagande man gör? 

• Hur ser ni relationerna mellan begreppen tid, kostnad, kvalité och omfattning?  

Projektledning 

• Vad innebär projektledning för er och dess påverkan på projektet och dess utgång? 

Vilken betydelse har en erfaren projektledare kontra projektet? Vilken frihet har 

projektledaren? Vilken styrning har ledningen?  

 


