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Sammanfattning 

Att använda någon slags projektmodell ses för många projektledare som ett stöd och något 

att använda sig av för att projektet ska uppnå ett bra resultat. På Totalförsvarets 

Forskningsinstitut (FOI) har de valt att inte använda sig av någon projektmodell. De 

anpassar istället projektet löpande efter hur det utvecklas. Detta har vi valt att kalla för 

FOI:s grundmodell.  

 

Studiens syfte är att skapa oss en förståelse för hur styrningen i ett projekt utan 

projektmodell fungerar. Syftet är även att jämföra denna projektmodell med den agila 

modellen Scrum. Fem intervjuer har utförts och utgör grunden för vårt empiriska material. 

Det empiriska materialet i sin tur har hjälpt oss att besvara vår huvudfråga som lyder, hur 

styrande är ett projekt utan projektmodell för projektmedlemmarna på FOI med avseende 

på utförande av arbete? 

 

Vår studie visar att FOI:s grundmodell och Scrum har fler skillnader än likheter, trots att 

båda projektmodellerna lätt kan anpassas efter projektets utveckling. Vi har dock upptäckt 

att FOI använder sig av någon slags informell projektmodell då det finns ett fåtal riktlinjer 

att följa. Dessa riktlinjer påverkar styrningen av de projektdeltagare som utför arbetet i 

projektet, men har liten inverkan på projektets olika projektledare. Under arbetets gång 

upptäckte vi även att det fanns intressanta gruppsociologiska fenomen att undersöka, till 

exempel maktförhållanden och normer. Detta gjorde vi för att närmare undersöka 

styrningens inverkan och konsekvenser. 

 

 
  



 



Förord 
Det systemvetenskapliga programmet är ett brett program vilket innebär att de 

examinerande uppsatserna kan handla om i princip vad som helst inom informatikområdet. 

Att skriva om projektledning var något som föll i oss i smaken tidigt då vi fann ämnet 

intressant och lärorikt. Vi anser att denna uppsats har gett oss fördjupade kunskaper inom 

ämnet som vi kommer att kunna använda oss av i framtiden. Utförandet av denna uppsats 

hade inte varit möjlig utan hjälp av flera olika personer. 

 

Vi skulle först och främst vilja tack alla projektmedlemmar på FOI som bidragit till denna 

uppsats. Utan det empiriska material som våra besök på FOI genererade skulle vi aldrig 

kunnat göra denna uppsats. Tack! 

 

Vi vill även tacka vår handledare Tommy Wedlund som har varit ett stöd under hela 

processen och hjälpt oss att granska rapporten med kritiska ögon. Tommy har även bidragit 

med tips och råd som hjälpt oss utveckla vårt material. 

 

Linköping 2009 
 
Lina Andersson 
 
Kristoffer Gumbel 
 
 
 



 

 



 

Innehållsförteckning
1 INLEDNING ........................................................................................................................................ 1 

1.1 BAKGRUND ............................................................................................................................................. 1 
1.2 PROBLEMFORMULERING ............................................................................................................................ 2 
1.3 SYFTE ..................................................................................................................................................... 2 
1.4 FRÅGESTÄLLNING ..................................................................................................................................... 3 
1.5 AVGRÄNSNING ........................................................................................................................................ 3 
1.6 MÅLGRUPP ............................................................................................................................................. 4 
1.7 REFERENSHANTERING ............................................................................................................................... 5 

1.7.1 Referenslista ................................................................................................................... 5 
1.8 DISPOSITION ........................................................................................................................................... 6 

2 METOD .............................................................................................................................................. 7 

2.1 FÖRFÖRSTÅELSE ....................................................................................................................................... 7 
2.2 VETENSKAPSTEORIER ................................................................................................................................ 7 

2.2.1 Fenomenologi ................................................................................................................. 8 
2.2.2 Hermeneutik ................................................................................................................... 9 
2.2.3 Grounded theory .......................................................................................................... 10 

2.3 METODTEORI ........................................................................................................................................ 10 
2.3.1 Kvantitativ metod ......................................................................................................... 10 
2.3.2 Kvalitativ metod ............................................................................................................ 11 

2.4 DEDUKTION OCH INDUKTION, TRIANGULERING? ........................................................................................... 12 
2.4.1 Deduktion ..................................................................................................................... 12 
2.4.2 Induktion ...................................................................................................................... 14 
2.4.3 Triangulering ................................................................................................................. 14 

2.5 RELIABILITET OCH VALIDITET ..................................................................................................................... 16 
2.5.1 Reliabilitet ..................................................................................................................... 16 
2.5.2 Validitet ........................................................................................................................ 17 

2.6 METOD FÖR DATAINSAMLING ................................................................................................................... 17 
2.6.1 Intervjuer ...................................................................................................................... 17 

2.7 VAL AV METOD ...................................................................................................................................... 18 
2.7.1 Val av ansats ................................................................................................................. 18 
2.7.2 Val av metod ................................................................................................................. 19 
2.7.3 Deduktion eller induktion ............................................................................................. 19 
2.7.4 Reliabilitet och validitet ................................................................................................ 20 
2.7.5 Val av datainsamling ..................................................................................................... 21 

2.8 GENOMFÖRANDE ................................................................................................................................... 21 
2.8.1 Urval ............................................................................................................................. 21 
2.8.2 Intervjuerna .................................................................................................................. 22 
2.8.3 Praktiskt genomförande ............................................................................................... 22 

2.9 METODKRITIK ........................................................................................................................................ 23 

3 TEORETISK REFERENSRAM ............................................................................................................... 25 

3.1 VAD ÄR ETT PROJEKT? ............................................................................................................................. 25 
3.1.1 Fördelar med projekt .................................................................................................... 26 
3.1.2 Nackdelar med projekt ................................................................................................. 26 
3.1.3 Vad menas med ett lyckat projekt? .............................................................................. 26 
3.1.4 Vad finns det att lära av misslyckade projekt? ............................................................. 27 

3.2 PROJEKTLEDNING ................................................................................................................................... 27 
3.2.1 Arbetssätt ..................................................................................................................... 28 
3.2.2 Roller............................................................................................................................. 28 
3.2.3 Informationsflöde och kommunikation ........................................................................ 30 
3.2.4 Dokumentation ............................................................................................................. 31 
3.2.5 Ledarskap och styrning ................................................................................................. 32 



 

3.3 AGILA MODELLER ................................................................................................................................... 35 
3.3.1 Likheter och skillnader agila modeller emellan ............................................................ 35 
3.3.2 Projektledarens roll ...................................................................................................... 36 

3.4 SCRUM ................................................................................................................................................ 36 
3.4.1 Arbetssätt ..................................................................................................................... 36 
3.4.2 Roller............................................................................................................................. 40 
3.4.3 Informationsflöde och kommunikation ........................................................................ 42 
3.4.4 Dokumentation ............................................................................................................. 43 
3.4.5 Styrning och regler........................................................................................................ 44 
3.4.6 Scrum i större projekt ................................................................................................... 44 

3.5 GRUPPSOCIOLOGI................................................................................................................................... 46 
3.5.1 Grupper ........................................................................................................................ 47 
3.5.2 Primära och sekundära grupper ................................................................................... 47 
3.5.3 Olika typer av arbetsgrupper ........................................................................................ 47 
3.5.4 Gruppstrukturer ........................................................................................................... 48 
3.5.5 Beslutsprocesser i grupp............................................................................................... 50 

3.6 SAMMANFATTNING AV DEN TEORETISKA REFERENSRAMEN ............................................................................. 52 

4 EMPIRI ............................................................................................................................................. 53 

4.1 BAKGRUNDSINFORMATION OM FOI ........................................................................................................... 53 
4.2 PROJEKTET PÅ FOI ................................................................................................................................. 53 
4.3 ARBETSSÄTT .......................................................................................................................................... 54 
4.4 ROLLER ................................................................................................................................................ 55 
4.5 INFORMATIONSFLÖDE OCH KOMMUNIKATION .............................................................................................. 56 
4.6 DOKUMENTATION .................................................................................................................................. 57 
4.7 STYRNING OCH REGLER ............................................................................................................................ 58 
4.8 GRUPPSOCIOLOGI................................................................................................................................... 59 

4.8.1 Primära eller sekundära grupper .................................................................................. 59 
4.8.2 Typer av arbetsgrupper ................................................................................................ 60 
4.8.3 Gruppstrukturer ........................................................................................................... 60 
4.8.4 Beslutsprocesser ........................................................................................................... 63 

4.9 SAMMANFATTNING AV EMPIRIN ................................................................................................................ 63 

5 ANALYS OCH DISKUSSION ................................................................................................................ 65 

5.1 HUR SKILJER SIG DE OLIKA PROJEKTFORMERNA ÅT? ....................................................................................... 65 
5.2 VILKA SKILLNADER OCH LIKHETER FINNS DET MELLAN ARBETSSÄTTEN I DE OLIKA PROJEKTFORMERNA? ..................... 65 
5.3 VILKA SKILLNADER OCH LIKHETER FINNS DET AVSEENDE ROLLER I DE OLIKA PROJEKTFORMERNA? ............................ 66 
5.4 VILKA SKILLNADER OCH LIKHETER FINNS DET AVSEENDE INFORMATIONSFLÖDET OCH KOMMUNIKATIONEN I DE OLIKA 

PROJEKTFORMERNA? ........................................................................................................................................ 69 
5.5 VILKA SKILLNADER OCH LIKHETER FINNS DET AVSEENDE DOKUMENTATION I DE OLIKA PROJEKTFORMERNA? .............. 70 
5.6 VILKA METODER FÖR STYRNING ANVÄNDS I DE OLIKA PROJEKTFORMERNA? ........................................................ 72 
5.7 HUR PÅVERKAS GRUPPERNA AV DE OLIKA PROJEKTFORMERNA? ....................................................................... 73 

5.7.1 Primära eller sekundära grupper? ................................................................................ 73 
5.7.2 Vad finns det för olika typer arbetsgrupper i de olika projektgrupperna? ................... 74 
5.7.3 Vilka skillnader och likheter finns det mellan strukturerna i grupperna i de olika 
projektformerna? ........................................................................................................................ 75 
5.7.4 Beslutsprocesser ........................................................................................................... 78 
5.7.5 Hur påverkar gruppsociologin styrandet av det dagliga arbetet i projektet? .............. 78 

5.8 HUR STYRANDE ÄR FOI:S PROJEKTMODELL? ................................................................................................ 79 
5.9 SAMMANFATTNING AV ANALYSEN ............................................................................................................. 80 

6 SLUTSATSER ..................................................................................................................................... 83 

6.1 HUR SKILJER SIG DE OLIKA PROJEKTFORMERNA ÅT? ....................................................................................... 83 
6.2 VILKA SKILLNADER OCH LIKHETER FINNS DET MELLAN ARBETSSÄTTEN I DE OLIKA PROJEKTFORMERNA? ..................... 83 
6.3 VILKA SKILLNADER OCH LIKHETER FINNS DET AVSEENDE ROLLER I DE OLIKA PROJEKTFORMERNA? ............................ 84 



 

6.4 VILKA SKILLNADER OCH LIKHETER FINNS DET AVSEENDE INFORMATIONSFLÖDET OCH KOMMUNIKATIONEN I DE OLIKA 

PROJEKTFORMERNA? ........................................................................................................................................ 86 
6.5 VILKA SKILLNADER OCH LIKHETER FINNS DET AVSEENDE DOKUMENTATION I DE OLIKA PROJEKTFORMERNA? .............. 87 
6.6 VILKA METODER FÖR STYRNING ANVÄNDS I DE OLIKA PROJEKTFORMERNA? ........................................................ 88 
6.7 HUR PÅVERKAS GRUPPERNA AV DE OLIKA PROJEKTFORMERNA? ....................................................................... 89 
6.8 HUR STYRANDE ÄR FOI:S PROJEKTMODELL? ................................................................................................ 91 

7 REFLEKTION ..................................................................................................................................... 93 

REFERENSER ............................................................................................................................................. 95 

BILAGA 1 – DEFINITIONSLISTA .................................................................................................................. 99 

BILAGA 2 – INTERVJU MED MAGNUS SPARF ........................................................................................... 101 

BILAGA 3 – INTERVJU MED HENRIK ALLBERG .......................................................................................... 111 

BILAGA 4 – INTERVJU MED BIRGITTA KYLESTEN...................................................................................... 115 

BILAGA 5 – INTERVJU MED SOFIE PILEMALM .......................................................................................... 119 

BILAGA 6 – INTERVJU MED LINDA SJÖDIN .............................................................................................. 123 

 

Figurförteckning  

Figur 1.1: Typer av projektledning .................................................................................................... 2 

Figur 1.2: Avgränsning ...................................................................................................................... 4 

Figur 1.3: Dispositionsförklaring ......................................................................................................  6 

Figur 2.1: Deduktion ....................................................................................................................... 12 

Figur 2.2: Induktion ......................................................................................................................... 14 

Figur 2.3: Triangulering ................................................................................................................... 20 

Figur 3.1: Scrum Methodology ........................................................................................................ 36 

Figur 3.2: The Scrum Process ........................................................................................................... 39 

Figur 3.3: Roller i Scrum .................................................................................................................. 42 

Figur 3.4: Two beats (scrum of scrum) ............................................................................................ 46 

Figur 4.1: Roller i projekt ................................................................................................................ 54 

Figur 4.2: Dokumentation ............................................................................................................... 58 

Figur 6.1: FOI:s roller ....................................................................................................................... 85 

Figur 6.2: Scrums roller ................................................................................................................... 86 

Figur 6.3: Kommunikationskanaler ................................................................................................. 87 

Figur 6.4: Styrning Scrum ................................................................................................................ 89 

Figur 6.5: Styrning FOI ..................................................................................................................... 89 

Figur 6.6: Förhållandet mellan normer, roller och maktförhållanden .............................................. 91 

 

 

 



 

Tabellförteckning 

Tabell 2.1: Val av respondenter ...................................................................................................... 22 

Tabell 3.1: Arbetssätt ...................................................................................................................... 28 

Tabell 5.1: Typer av arbetsgrupper ................................................................................................. 77 

 

 



 

 
1 

 
 
 

1 Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras rapportens bakgrund, problemformulering, syfte, 

målgrupp, frågeställning och avgränsning. Vi kommer även att redogöra för varför denna 

typ av undersökning är viktig och varför vi gör den.  

1.1 Bakgrund 
Målet med ett projekt är att bli klar i tid med ett bra resultat. För att uppnå dessa resultat 

finns det en mängd olika projektmodeller som kan användas för att chansen att lyckas ska 

bli större. Äldre modeller är ofta av en mer styrande karaktär, det vill säga att de är mer 

strukturerade och det finns tydligt definierat vad som ska göras och när det ska göras. 

Exempel på dessa är vattenfallsmodellen eller Rational Unified Process (RUP). 

Vattenfallsmodellen är av sekventiell karaktär, vilket betyder att uppgifterna utförs efter 

varandra. RUP är istället av en inkrementell karaktär som är iterativ. Detta ger bra kontroll 

över ett projekt där aktörerna vet vad som förväntas av projektet. För projekt som istället är 

dynamiska och föränderliga finns det en annan typ av projektledningsmodell. Dessa kallas 

för agila projektmodeller. Dessa passar i projekt som ständigt är i rörelse och där 

avgränsningar, budget och tid till förfogande är saker som kan ändras under arbetets gång.  

Namnet agila kommer från det engelska ordet ”agile” som betyder vig, smidig och 

lättrörlig. Agila modeller har även en annorlunda syn på kunden och sätter denne i 

centrum, och de är tydliga med att syftet med ett projekt är att skapa värde för en kund i en 

värld av ständig förändring.1 

 

En projektmodell är inte ett krav för att utföra ett projekt, utan det är ett stöd för att kunna 

utföra ett lyckat projekt. Det finns därför projekt som utförs utan att en formell modell 

används som stöd. Många hävdar att detta är att föredra då detta leder till total frihet i 

projektarbetet.2 Denna typ av projektledning kan ses som den absolut mest agila då den är 

mest flexibel att anpassa sig efter vad som händer internt och externt i projektet. 

 

                                                      
1 Koch, A (2004), Agile Software Development: Evaluating the Methods for Your Organization 
2 Heerkens, G (2001), Project Management 
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Figur 1.1 – Typer av projektledning. Visar olika projektledningsmodeller och vilken typ av 
projektledningsmodell det är. 

1.2 Problemformulering 
Det blir i dagsläget mer vanligt förekommande med agila och dynamiska projektmodeller 

hos företag. De anser att detta ger dem den frihet de behöver för att lyckas med ett 

mjukvaruprojekt. De kan enklare anpassa modellerna efter de egna behoven och eventuellt 

även strukturera om den vid motgångar.3 

 

En modell i den mest extrema formen har ingen mall över huvud taget. Därför kommer vi 

att försöka jämföra Scrum, vars modell oftast används vid IT-projekt, med ett projekt som 

saknar en projektmodell helt och hållet med avseende på förbestämda regler. Dock kan en 

sådan projektmodell även ha krav på exempelvis dokumentation och bra 

kommunikationskanaler. Vår studie har som avsikt att undersöka huruvida de olika 

projektmodellerna skiljer sig åt, men också ifall det finns likheter.  

1.3 Syfte 
Vårt syfte med denna studie är främst att få en inblick i hur styrandet av ett projekt utan 

projektmodell fungerar. Ett delsyfte med studien är att vi vill förbättra vår kunskap om den 

agila modellen Scrum då detta är en idag aktuell projektmodell. Vidare vill vi jämföra 

dessa två projektmodeller, då vi vill se till dess för- och nackdelar men även till dess 

skillnader och likheter. Slutligen vill vi även kolla på hur FOI:s projektgrupp är 

strukturerad och hur den påverkas av denna struktur. Detta ska ge oss kunskap om hur 

styrande ett modellfritt projekt är. 

 

 

 

 

                                                      
3 Inuseful.se (2008) 
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1.4 Frågeställning 
De frågeställningar studien har som avsikt att besvara är: 

• Vilka skillnader och likheter finns det mellan Scrum och Totalförsvarets 

forskningsinstituts grundmodell för projektmedlemmar på FOI med avseende på: 

o Arbetssätt 

o Roller 

o Informationsflöde 

o Dokumentation 

o Styrning och regler 

 

Vi valde dessa fem fenomen för att vi anser de är viktiga komponenter för hur ett projekt 

fungerar. Vidare vill vi ta reda på: 

• Hur fungerar FOI:s grundmodell för FOI:s projektmedlemmar ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv? 

 

Dessa två frågeställningar ska hjälpa oss att besvara huvudfrågan: 

• Hur styrande är ett projekt utan projektmodell för projektmedlemmarna på FOI 

med avseende på utförande av arbete? 

1.5 Avgränsning 
Undersökningen kommer att avgränsas till ett projekt på FOI där många olika 

kompetensområden krävs för att nå projektets mål. För att kunna gå in på djupet i denna 

undersökning har vi valt de faktorer vi finner mest intressanta i denna jämförelse mellan en 

agil modell och ett projekt utan projektmodell: arbetsätt, roller, informationsflöde & 

kommunikation, dokumentation och styrning & regler. En viktig faktor vi har valt att 

bortse ifrån i denna undersökning är de ekonomiska aspekterna. Detta för att vi anser att 

ekonomi är ett omfattande ämne och skulle kunna bli en egen uppsats. Vi har även valt att 

utelämna aspekter som handlar om lönsamhet.  
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Figur 1.2 – Avgränsning. Beskriver hur vi avgränsat oss på FOI, då vi enbart undersökt ett av de många 

delprojekten som ingår i det stora projektet. 

1.6 Målgrupp 
De personer vi riktar oss till och som vi hoppas ska läsa denna rapport, samt ha nytta av 

den, är personer som är intresserade av projektledning. Rapporten riktar sig primärt till 

personer som har ett intresse för agila modeller och strukturfrågor rörande projektledning. 

Eftersom rapporten även kommer att behandla frågor som gruppdynamik, 

informationsflöden och förväntat resultat i projekt kan den vara av intresse för personer 

med ett mer allmänt intresse för projektledning.  

 

Rapporten riktar sig även till studenter som får lära sig vikten och fördelarna med att arbeta 

i projekt. Slutligen riktar sig rapporten till de inblandade projektmedlemmarna på FOI. 
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1.7 Referenshantering 
Vi har valt att använda oss av refereringssystemet oxfordsystemet. Med detta menas att vi 

använder oss av så kallade fotnoter för att referera till de använda källorna. Fotnoten är 

utformad på följande sätt: efternamn, förnamnets initial (utgivningsår). Vid direktcitat har 

vi även valt att lägga till sidnumret i boken för att öka spårbarheten. I slutet av studien 

finns en samling av alla de referenser som använts i studien i form av en referenslista. Vi 

valde detta sätt att referera då vi anser att det blir enklare att läsa dokumentet samt att 

spårbarheten på referenserna förenklas.  

1.7.1 Referenslista 

Referenslistan är uppdelad i tre delar. Dessa delar är; litteratur, elektroniska källor och 

artiklar. I litteratur ingår både böcker och e-böcker som vi ansett vara relevanta för att nå 

vårt mål med studien. Elektroniska källor består av internetlänkar som vi använt oss av. 

Även artiklarna består av några internetlänkar, dock eftersom dessa är artiklar har vi valt 

att placera dem under denna rubrik.  
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1.8 Disposition 

 
 

Figur 1.3 – Dispositionsförklaring. Bilden förklarar hur studiens uppbyggnad samt i vilken ordning vi 
kommer att gå tillväga med dessa kapitel. 
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras olika ansatser, metodteorier, deduktion och induktion, 

reliabilitet & validitet och metoder för datainsamling samt olika forskningsperspektiv. 

Vidare kommer vi att presentera vilka val av metoder vi har valt, hur arbetet genomförts 

samt vilka problem valen av metoder kan bidra till. Vi har valt att inte förklara vårt val av 

studieobjekt i detta kapitel då detta istället kan hittas i kapitel fyra. 

2.1 Förförståelse 
Fenomenologi handlar om läran om det som visar sig och är delvis en filosofi men även en 

kvalitativ forskningsansats. Målet med fenomenologi är inte att tolka upplevelser, utan att 

presentera det du ser precis som du upplever det utan omtolkning.4 

 

På det systemvetenskapliga programmet jobbar vi ofta i projekt. Det har medfört att vi ofta 

funderar på hur projektarbeten fungerar i praktiken. Vi har fått lära oss om hur 

projektledning fungerar i traditionella systemutvecklingsmetoder som RUP (Rational 

Unified Process), FA/SIMM, Logic med flera. Då vi börjar känna oss säkra på flertalet av 

dessa modeller vill vi ta chansen att undersöka två, för oss, nya modeller.  Därför kommer 

vi att göra en jämförelse mellan en agil projektmodell med en allt vanligare modell för 

utveckling, ingen formell modell alls.  

 

I stort sett har vi fått lära oss att det ska finnas en projektmodell att följa. Modellen ska 

innehålla tillvägagångssätt, rollfördelning, gruppkontrakt med mera. Det viktigaste av allt 

vi har fått lära oss är att en projektmodell framförallt ska vara ett stöd för 

projektmedlemmarna. Att därför göra en studie på ett projekt där inte en formell 

projektmodell följs känns för oss intressant och givande för fortsatta studier. 

2.2 Vetenskapsteorier 
Den första egentliga vetenskapen som utvecklades var naturvetenskapen. Det berodde på 

att de första filosoferna var naturfilosofer som inriktade sig på fenomen som låg inom 

naturvetenskapen. Det var först senare som samhällsvetenskaperna etablerades och när 

detta skedde krävdes egen vetenskapsteori som behandlade de problem som 

                                                      
4 Gunnarsson, R (2002), Fenomenologi 



 

 
8 

 
 
 

samhällsvetenskapen stod inför. De första vetenskapsteorierna som användes i 

samhällsvetenskapen liknade de naturvetenskapliga väldigt mycket. Det bästa sättet att 

hantera samhällsvetenskapen var att göra den så lik naturvetenskapen som möjligt. Det var 

först senare som forskare insåg att samhällsvetenskap inte nödvändigtvis är lika som 

naturvetenskap. Den största skillnaden mellan dessa vetenskaper är att i 

samhällsvetenskapen ligger tyngdpunkten ofta på förståelse istället för förklaring. Wilhelm 

Dilthey redogör för detta med ett enkelt påstående ”Naturen förklarar vi, själslivet förstår 

vi”5. 

 

Det finns vetenskapsteorier som hjälper den samhällsvetenskapliga forskaren att studera 

just de fenomen som denne vill studera, exempel på dessa teorier är ”fenomenologi”, 

”hermeneutik” och ”Grounded Theory”. Dessa teorier tillhör det som kallas för 

subjektivism. Till skillnad från objektivismiska teorier har dessa subjektivistiska teorier 

gemensamt att de utgår från att fenomenet kommer att behöva tolkas och att någon 

objektiv förklaring inte behöver finnas.6 

2.2.1 Fenomenologi 

Ett fenomen är enligt fenomenologin något som vi genom våra sinnen upplever, och detta 

gör fenomenen till något abstrakt. Fenomenologin försöker ta till vara på detta och förklara 

fenomen som de upplevs av andra människor.7 

 

Fenomenologi är en forskningsansats som är subjektiv, beskrivande, tolkande och 

medverkande. Detta gör att fenomenlogi är en utmärkt ansats att använda om forskningen 

är inriktad på uppfattningar, åsikter, attityder, övertygelser, känslor och ambitioner. Ett 

exempel på användningen av fenomenologi är att undersöka fenomenet alkoholism. Ur en 

fenomenologisk synvinkel fokuserar forskaren på erfarenheten av att vara alkoholist. 

Forskaren kan exempelvis försöka beskriva hur en alkoholist uppfattar sin vardag, eller hur 

en alkoholist resonerar kring saker och ting. Forskaren fokuserar inte på frågor som berör 

                                                      
5 Starrin, B (1994), Kvalitativ metod och vetenskapsteori sid. 73 
6 Molander, J (2003), Vetenskapsteoretiska grunder – historia och begrepp 
7 Ibid. 



 

 
9 

 
 
 

omfattningen på problemet alkoholism eller vad det kan finnas för förklaring till 

problemet, detta utgör inte den fenomenologiska studiens kärnpunkt.8 

 

En fenomenologisk ansats kräver att forskaren går in med en ”ren” nyfikenhet i sin 

forskningssituation. Detta betyder att forskaren måste vara medveten om alla de 

förutfattade meningar och erfarenheter denne har som kan påverka forskningsresultatet. 

När väl forskningen har tagit sin början bör forskaren enligt Bengt Starrin leta efter 

mönster, kategorier, inslag, teman och försöka ordna materialet för att iakttagelser ska 

kunna göras utifrån det.9 

2.2.2 Hermeneutik 

Ordet ”hermes” som utgör stommen i ordet hermeneutik kommer från den grekiska 

mytologin. Det är namnet på budbäraren som förmedlade budskap mellan gudarna och 

människorna. Hermes tolkade gudarnas svårbegripliga budskap till människorna och 

gjorde dem begripliga.10 

 

Det som utmärker hermeneutiken är att den inte utger sig för att vara helt objektiv och 

deskriptiv. Om denna ansats används förväntas forskaren försöka tolka och förstå varför ett 

fenomen inträffar. När denna tolkning används blir materialet direkt subjektivt, men detta 

ses inte som en nackdel utan som ett måste för att kunna förstå sig på komplexa fenomen.11 

 

Hermeneutiken grundar sig mycket på filosofen Kants tankar. Han skriver i sin bok 

”Kritiken av omdömeskraften”12 om vikten av förstå en helhet innan vi kan ta beslut om 

någonting. För att skapa denna helhet använder vi oss, enligt Kant, av något som han kallar 

för ”estetik”. Det är estetiken som ger oss förmågan att koppla samman information och 

bilda sammanhang som blir meningsfulla för oss själva. Detta resonemang tyder på att den 

kunskap vi tillskansar oss är väldigt subjektiv och att all den kunskap vi intar är vinklad 

efter vårt eget tyckande.13 

                                                      
8 Denscombe, M (1998), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna 
9 Starrin, B (1994) 
10 Ibid. 
11 Molander, J (2003)  
12 Molander, J (2003) sid. 95 
13 Gustavsson, B (2004), Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen 
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Kant menar dock på att den subjektiva känslan är porten som kan leda in till en objektiv 

sanning. Känslan kan nämligen föra oss till objektivitet, och bli vägledare till kunskap och 

sanning.14 

 

Om forskaren använder sig av en hermeneutisk ansats innebär det att forskaren måste 

försöka få en hermeneutisk förståelse av fenomenet. Denna förståelse är en mer omfattande 

kunskap om fenomenet och vad som påverkar det. Forskaren får en hermeneutisk 

förståelse genom att ständigt utveckla de tolkningar som denne har om fenomenet. Dessa 

ständigt mer ”pricksäkra” tolkningar leder förhoppningsvis till en tolkning som är så 

korrekt som möjligt.15 

2.2.3 Grounded theory 

Grounded theory är ett tillvägagångssätt som skiljer sig lite från de tidigare nämnda 

forskningsansatserna. Grounded theory är en empiriskt ”tung” ansats. När man arbetar med 

grounded theory läggs tyngdpunkten mycket på att alltid förklara de data forskaren hittar 

ute på fältet med hjälp av de teorier som finns. Detta arbete ska fortskrida redan från början 

av arbetet. Detta gör grounded theory till en mer ”konkret” ansats då teorierna blir testade 

med empiriska data redan från början.16 

2.3 Metodteori 
Det finns olika sätt att se på vad som utgör en forskning som bra och inte. De två 

metodteorier vi har valt att behandla är kvantitativa och kvalitativa metoder då dessa 

metodteorier vanligen förekommer inom det samhällsvetenskapliga ämnesområdet. 

2.3.1 Kvantitativ metod 

Kvantitativa metoder kan generaliseras som att sätta siffror på objekt/fenomen och 

händelser enligt förutbestämda regler. Kvantitativt orienterade forskare befinner sig 

analytiskt sätt i en av två olika, dock besläktade, sfärer.  Den ena sfären använder sig av 

tidigare forskning för att utveckla teoretiska förklaringar eller hypoteser. Den andra sfären 

                                                      
14 Gustavsson, B (2004) 
15 Ibid. 
16 Denscombe, M (1998) 
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använder sig av empirisk data för att testa sina teoretiska förklaringar och hypoteser. Enligt 

kvantitativ forskning kommer det alltid finnas en skillnad med empirisk data och teori.17 

 

Exempel på mätningar som använder sig av kvantitativa metoder kan vara kryss i ett 

frågeformulär, ett svar på en intervjufråga eller en uppgift som hämtas ur ett register (ofta 

statistisk data). Alltså kan vi säga att mätningen handlar om relationen mellan observerbara 

empiriska indikatorer och de bakomliggande icke-observerade begreppen.  Ifall denna 

relation är stark kan resultatet leda till användbara slutsatser om hur de teoretiska 

begreppen hänger samman. Är däremot relationen svag kan den kvantitativa analysen leda 

till felaktiga slutsatser.18 

 

När inga icke-observerbara teoretiska begrepp kan studeras, kan de istället studeras genom 

att mäta observerbara empiriska indikatorer. Denna princip har utformats av teorin om 

sanna värden (true score theory). Sanna värden innebär att en individs observerade värde i 

en variabel är en funktion av två olika komponenter. Problemet är att det inte går att mäta 

det sanna värdet utan det behövs ytterligare information för att komma åt det. Därför 

behövs en uppskattning om mätfelets storlek, och det går inte att uppskatta hur tillförlitligt 

ett värde är om det inte först har uppskattats hur otillförlitligt det är. Alltså kan slutsatsen 

dras att teorin om sanna värden möjliggör att uppskatta mätfels storlek.19 

2.3.2 Kvalitativ metod 

Ett exempel på en kvalitativ metod är en fallstudie som används främst för att skapa en 

förståelse för hur olika fenomen fungerar. Dessa fenomen är ofta helt eller delvis okända 

och innehåller stora mängder variabler och samband och därför komplexa.  I komplexiteten 

ingår att fenomen är svåröverblickbara, svårförutsägbara, tvetydiga och diffusa.20 

 

Fallstudier kan vara både kvalitativa och kvantitativa men är övervägande kvalitativa. 

Detta beror främst på att statistisk baserad forskning inte kan göra saker som den 

kvalitativa fallstudien. Den kvalitativa forskningen är mer öppen och anses vara 

                                                      
17 Gustavsson, B (2004) 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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teorigenererande, medan kvantitativa forskningar anses vara teoritestande.  I grunden har 

fallstudier en önskan att fånga upp verklighetens komplexitet.21 

 

Exempel på mätningar som använder sig av kvalitativa metoder kan vara underlag för 

forskning, exempelvis, anekdoter och illustrationer eller redogörelser från praktiker hur 

något gjorts eller ska göras. 22 

2.4 Deduktion och induktion, triangulering? 
All empirisk forskning har gemensamt att empiri och teori går hand i hand. Teorier som 

inte har empiriskt stöd kan lätt bli spekulativa. Samtidigt kan empiriska undersökningar 

som inte har någon förankring i teori lätt komma att beskriva isolerade fenomen och inte 

erbjuda en bredare syn på samhällsmässiga fenomen. Deduktion och Induktion är två 

olika teorier för hur en forskare kopplar samman teori och empiri kring ett fenomen inom 

det samhällsvetenskapliga ämnesområdet.23 Vi ska i följande kapitel redogöra för de två 

olika sätten. 

2.4.1 Deduktion 

Ordet deduktion härstammar från ordet ”deducera” som betyder ”avleda” och det är just 

det som görs i deduktiv forskning, det är ”en avledning från det generella till det 

konkreta”24. Forskaren utgår från teori och ser om empirin bekräftar hypotesen som 

forskaren har formulerat, teorier testas med empiriska data.25  

 

 

Figur 2.1 – Deduktion. Utifrån en teori kontrolleras det ifall empirin är sann. Är den sann bekräftas den 

ursprungliga hypotesen. (egen bild) 

 

Ett exempel på användandet av deduktion är Aristoteles logiskt korrekta men empiriskt 

felaktiga beskrivning av månens form. Aristoteles gjorde följande antaganden.  

 

                                                      
21 Gustavsson, B (2004). 
22 Ibid. 
23 Johannessen, A & Tufte, P, A (2003), Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, sid. 35 
24 Ibid. 
25 Johannessen, A & Tufte, P, A (2003) 
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1. Alla himlakroppar är perfekt klotformade (alla X är Y) 

2. Månen är en himlakropp (Z är X) 

Dessa två argument ledde Aristoteles till slutsatsen att: 

• Månen är perfekt klotformad (Z är Y).26 

 

Detta påstående är falskt eftersom det första antagandet om att alla himlakroppar är perfekt 

klotformade inte stämmer. Men även fast Aristoteles teorietiska referensram var begränsad 

stämmer det deduktiva beviset.27 Om premisserna skulle vara sanna, måste också resultatet 

vara det. Eller med uttryckt med Sören Harnow Klausens ord ”Om premisserna är sanna, 

måste konklusionen också vara det”28. 

 

Ett annat exempel på användningen av deduktion är Modens potens: 

1. Om p, så q 

2. p 

3. Alltså q.29 

Detta kan användas på följande sätt: 

1. människor är dödliga 

2. jag är människa 

3. alltså är jag dödlig 

 

Deduktion är ett verktyg för en forskare att bevisa en hypotes genom att utgå från teori och 

sedan genomföra empiriska undersökningar. I exemplet om Aristoteles påstående att 

månen är klotformad är det första argumentet teorin, det andra argumentet empiri och det 

sista argumentet är resultatet.30 

 

Det går också att göra hypotetiska-deduktiva antaganden. Det innebär att hypotetiska 

antaganden görs baserade på deduktiva bevis. I ett deduktivt bevis dras slutsatsen att om 

                                                      
26 Molander, J (2003) sid. 112 
27 Ibid. 
28 Harnow Klausen, S (2006), Vad är vetenskap, sid. 131 
29 Harnow Klausen, S (2006) sid. 132 
30 Molander, J (2003) 
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teorin är sann, måste vissa iakttagelser göras från den. Om iakttagelser görs som istället 

motsäger teorin måste teorin vara falsk, detta är ett hypotetiskt-deduktivt antagande.31 

2.4.2 Induktion 

Induktion kommer från ordet ”inducera” som betyder ”föra in i”, och i induktionsforskning 

innebär det att forskaren drar slutsatser från ”det speciella till det mer allmänna”32. 

Induktion grundar sig, till skillnad från deduktion, i empiri istället för teori. I en 

induktionsforskning utgår forskaren från empiriska data och sedan formulerar denne teorier 

utifrån de mönster som kartläggs i undersökningen.33  

 

 

Figur 2.2 – Induktion. Teorier skapas utifrån vad som kan urskiljas från empirin. (egen bild) 

 

Induktion brukar ses som motsatsen till deduktion eftersom induktion grundar sig i empiri 

och genererar teorier till skillnad från deduktion som grundar sig i teori och ger bevis. 

Induktion grundar sig på stora datamängder och antaganden som görs kan sägas vara mer 

eller mindre säkra, men induktion betyder inte att något är helt säkert. Deduktion ger 

istället en mer säker slutsats.34 

 

Konklusionen i induktion (till skillnad från deduktion) kan vara falsk även om de 

teoretiska förutsättningarna är sanna. Ett exempel på ett induktivt påstående är att 

sydeuropéer är mer spontana än nordeuropéer. Induktion är en generalisering från enstaka 

fall som görs till en allmän konklusion som inte nödvändigtvis behöver vara sanna. Det går 

aldrig att utesluta att det finns undantag för detta påstående.35 

2.4.3 Triangulering 

Triangulering går ut på att använda fler än ett sätt att undersöka ett fenomen på. Filosofin 

bakom triangulering grundas i geometri där det går att säkerställa den sista punkten i en 

triangel från de två första punkterna. Martyn Denscombe menar att detta ur ett 

                                                      
31 Harnow Klausen, S (2006) 
32 Johannessen, A & Tufte, P, A (2003) sid. 35 
33 Johannessen, A & Tufte, P, A (2003) 
34 Thurén, T (1991), Vetenskapsteori för nybörjare 
35 Harnow Klausen, S (2006) 
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forskningsperspektiv erbjuder ett bättre sätt att få en mer träffsäker mätning och/eller en 

mer fullständig bild av fenomenet. 36 

 

Det finns flera olika sätt att triangulera forskning. Ett av sätten är att använda flera olika 

metoder. Detta går att göra både mellan två helt skilda eller två liknande metoder. Orsaken 

till varför de flesta forskare väljer att använda två olika metoder är att de kan göra en 

jämförelse mellan kvalitativa och kvantitativa data. Om forskaren väljer att använda två 

helt skilda metoder får forskningen följande fördelar: 

 

• Fynden kan bekräftas eller ifrågasättas genom att man jämför de data som har 

producerats med olika metoder 

• Fynden och det som är känt om ämnet från en metod kan kompletteras genom att 

man tillför någonting nytt och annorlunda från en annan metod.37 

 

En forskare som istället använder sig av två liknande metoder kan istället få ytterligare en 

kontroll av fyndens träffsäkerhet. Det är användbart för att: 

 

• analysera och utvärdera kvantitativa data 

• utveckla forskningsinstrument eller punkter i ett frågeformulär38 

 

Det går också att triangulera datainsamlingsmetoder. Forskaren kan göra det genom att 

exempelvis använda flera olika informationskällor, vilket kallas för 

informationstriangulering. Forskaren kan också välja att använda data från olika 

tidspunkter. Den trianguleringstekniken kallas för tidstriangulering.39 

 

Triangulering är bra att använda eftersom det ger en möjlighet att betrakta ett fenomen ur 

fler än en synvinkel och kompletteringar mellan synsätten kan även göras. Det ökar också 

validiteten på forskningen då det är troligare att resultatet inte är beroende av till exempel 

metod eller datainsamling ifall olika typer av dessa har använts. De främsta nackdelarna 

                                                      
36 Denscombe, M (1998) 
37 Denscombe, M (1998) sid. 185 
38 Denscombe, M (1998) sid. 186 
39 Denscombe, M (1998) 
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med triangulering är enligt Martyn Denscombe att det kan bli ohanterliga mängder data i 

en undersökning om för många olika metodiska ansatser eller datainsamlingsmetoder 

används. Det blir också svårare att fokusera på det som egentligen är viktigt i 

forskningen.40  

 

Repstad beskriver detta fenomen som ”forskningströtthet”, dvs. när datamängden blir för 

stor då forskaren spräcker de tidsramar som finns och inser att arbetet är for omfattande.41 

2.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som är viktiga att tänka på vid författandet av en 

vetenskaplig eller samhällsvetenskaplig studie. Med reliabilitet menas hur pass tillförlitlig 

studien är och med validitet vilken giltighet den har. När studien kontrolleras för dessa 

begrepp är det viktigt att ha två frågor i bakhuvudet.  Kommer samma resultat att uppstå 

vid upprepning av mätning?42 

 

För att få en bättre förståelse för hur reliabilitet och validitet påverkar varandra används 

följande två påståenden som utgångspunkter: 

• Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet. 

• Hög validitet förutsätter hög reliabilitet.43 

2.5.1 Reliabilitet 

Det finns olika sätt att definiera exakt vad reliabilitet innebär, men en slutsats vi kan dra är 

att inga empiriska mått är fria från mätfel. Ett exempel är en våg som har samma 

inställningar från mätning till mätning, men resultatet kan ändå påverkas av friktioner eller 

fel i instrumentet. Med andra ord kan vi påstå att reliabilitet handlar om slumpmässiga 

mätfel hos empiriska mätningar.44 

 

I studier med dokument eller observationer är det lätt hänt att data misstolkas. Detta kan 

bero på fel vid kodning av originaldata eller att ett tangenttryck blir fel. I 

enkätundersökningar kan resultatet påverkas av respondentens sinnesstämning för dagen, 
                                                      
40 Denscombe, M (1998) 
41 Repstad, P (2007), Närhet och distans 
42 Gustavsson, B (2004) 
43 Gunnarssson, R (2002), Validitet och reliabilitet 
44 Gustavsson, B (2004) 
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att frågan tolkas på olika sätt etc. Ju färre mätfel i ett mätinstrument desto högre är 

instrumentets reliabilitet.45 

 

Ett annat sätt att definiera reliabilitet är att fastsälla hur pass stabil mätningen är. Det vill 

säga till vilken grad samma resultat uppstår vid upprepade mätningar. Ett exempel vi kan 

nämna är studenters blodtryck vid olika tentamenstillfällen. Blodtrycksnivån kommer 

garanterat inte vara samma vid första och andra mätningstillfället. Däremot kommer 

mätningarna att vara relativt lika varandra, de vill säga att mätningarna är konsistenta.  Ju 

mer konsistenta mätningarna är desto högre reliabilitet.46 

2.5.2 Validitet 

Validitet handlar om i vilken utsträckning det empiriska måttet faktiskt mäter den 

teoretiska anknytningen som är avsedd. För att ta reda på ett instruments validitet är det 

viktigt att, förutom att ta de slumpmässiga felmätningarna i beaktning, att också kontrollera 

de systematiska felen. Med detta menas att om denna typ av fel ska kunna användas måste 

en teori om ”sanna värden” skapas. Görs detta kan sedan empirin och teorin länkas 

samman på ett önskat sätt.47 

 

Ett slumpmässigt fel innebär att mätningarna antingen blir låga eller höga; det är alltså 

slumpen som avgör det. Ett systematiskt fel däremot innebär att en mätning ständigt blir 

antingen högt eller lågt.  Validitet har att göra med huruvida denna systematiska variation 

beror på teoretiska begrepp snarare än systematiska felkällor. 48 

2.6 Metod för datainsamling 
Nedan presenteras metoder gällande olika tillvägagångssätt avseende insamling av data 

för att kunna utföra vår undersökning. 

2.6.1 Intervjuer 

Metoden ska innehålla grundliga intervjuer eller samtal med de som är föremål för 

utredningen. Respondenten ska få chansen att presentera sin syn på situationen och på hur 

den uppkommit. Samtidigt ska respondenten få tillfälle att framföra kritik, önskemål och 

                                                      
45 Gustavsson, B (2004) 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
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lösningsförslag. För intervjuaren gäller det att skapa kreativa samtalssituationer samt att 

lyssna utan förutfattade meningar.49 

 

Individuella intervjuer ingår nästan alltid i kvalitativa studier och utgör ofta själva kärnan 

av datainsamlingen. Hur en intervju ser ut beror på vilket resultat som önskas och de kan 

vara formella eller informella, hårt strukturerade eller öppna och anpassade efter 

intervjusituationen. Det kan vara korta intervjuer där det önskade svaret uppnås fort, men 

det kan även vara långa djupgående intervjuer som snarare blir som samtal eller 

diskussioner. 50 

 

Intervjuer kan även genomföras i grupper och anses vara mer kostnadseffektiva än de 

individuella intervjuerna. En gruppintervju medför en interaktion i gruppen vilken kan 

frambringa annan information än den individuella intervjun. Inom området gruppintervju 

ingår fokusgruppen där en viss systematik följs noga under intervjun. Fokusgrupper ger 

mycket data på kort tid och är därför populära inom näringslivet. Däremot är dessa inte 

vanligt förekommande i fallstudiebaserad forskning.51 

2.7 Val av metod 
I detta avsnitt kommer våra val av ansats, metod, deduktion, induktion, reliabilitet, 

validitet och datainsamling presenteras.  

2.7.1 Val av ansats 

Vi har valt att använda oss av en hermeneutisk ansats i vår uppsats. Vi har valt den för att 

vi tror att vår rapport kommer att ha nytta av ett hermeneutiskt synsätt. Detta beror främst 

på att vi vill få en bra helhetsförståelse får två olika fenomen, dels hur ett Scrumprojekt 

fungerar men också hur ett projekt utan formell projektmodell fungerar. För att vi ska få en 

så rättvisande bild som möjligt kommer vi antagligen att behöva göra en hel del 

tolkningsarbete. Vi tror att hermeneutikens iterativa tolkningsarbete kommer att hjälpa oss 

skapa en rättvisande bild av dessa två fenomen. Denna bild kommer sedan att ligga som 

grund för ett fortsatt jämförelsearbete mellan fenomenen. 

 

                                                      
49 Edvardsson, B (1996), Kritisk utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor 
50 Gustavsson, 2004  
51 Ibid. 
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Ett annat skäl till varför vi valde en hermeneutisk ansats är att den inte kräver att vi håller 

tolkningsarbetet fritt från förutfattade meningar och tidigare erfarenheter. Vi vet att arbetet 

kommer att färgas av att vi har blivit utbildade med en viss form av projektledning och att 

influenser från exempelvis en socialpsykologikurs som vi läst kommer att påverka arbetet. 

Men vi hoppas att det iterativa tolkningsarbetet i uppsatsen ändå kommer att ge oss en 

”korrekt” bild av fenomenen och att de tidigare uppfattningarna, om de är missvisande, blir 

korrekta efter utfört arbete.  

2.7.2 Val av metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ karaktär på denna studie. Valet baseras på att 

insamlandet av det empiriska materialet kommer att bestå av ett antal intervjuer på ett 

företag. Intervjuerna kommer att bidra till att vi ska kunna skapa oss en egen uppfattning 

kring valt fenomen. Då vi vill göra en jämförelse mellan Scrum och FOI:s grundmodell är 

det viktigt för oss att fånga respondenternas erfarenheter och känslor i och kring ett 

projekt. Vi kommer även att försöka observera fenomen på det valda företaget för att finna 

information som inte kommer fram i intervjuer.  

 

Att istället välja ett kvantitativt metodval känns i denna studie inte aktuell då vi inte vill 

mäta och kvantifiera redan befintlig data. Ett kvantitativt arbetssätt innebär ofta att samla 

in stora mängder data i form av statistik. Detta känns inte aktuellt eftersom statistik inte 

visar en rättvisande bild på det tänkta antalet respondenter för studien. Det kan heller inte 

få fram de känslor och erfarenheter vi anser vara viktiga för att kunna få intressanta resultat 

och slutsatser.  

2.7.3 Deduktion eller induktion 

Valet mellan induktion och deduktion har för oss inte varit självklart. Antingen väljer vi 

deduktion där vi från teorin skapar oss en uppfattning om empirin eller induktion där vi 

från empirin skapar oss olika teorier.  

 

Deduktion kan vi inte välja då vi skapar en teoretisk referensram om Scrum och empiriskt 

material om FOI:s grundmodell. Vi skapar oss alltså inte en uppfattning om Scrum för att 

förstå FOI:s grundmodell. Vi kan inte heller helt välja en induktiv karaktär på denna studie 

då vi inte vill skapa oss nya teorier utifrån det empiriska materialet. Med andra ord ligger 
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denna studie mitt emellan dessa. Vi väljer att se på dessa två projektmodeller som två 

skilda modeller för att senare jämföra och analysera vilka likheter och skillnader dessa har.  

 

Vi har alltså varken valt en induktiv eller deduktiv karaktär på denna studie. Det vi faktiskt 

har valt är triangulering. Triangulering innebär att undersöka fenomen på fler än ett sätt. I 

vårt fall valde vi att undersöka två fenomen med en jämförelse mellan den teoretiska 

referensramen och det insamlade empiriska materialet. Detta leder till ett stort analysarbete 

där vi ofta måste generalisera för att få fram ett resultat. Ett exempel på generalisering som 

måste göras är att det undersökta delprojektet representerar alla delprojekt som ingår i 

projektet.  

Teori Empiri

Analys
 

Figur 2.3 – Triangulering. Bilden beskriver hur vi använder oss av triangulering. 

2.7.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är begrepp som är viktiga för att studien ska kunna accepteras som 

vetenskaplig. Alltså strävar vi efter att studien ska nå både hög reliabilitet och validitet. 

Studien kommer att få nå en hög validitet därför att vi har som avsikt att undersöka korrekt 

saker, och inget annat. Det är både tidskrävande och onödigt att undersöka fenomen som 

inte ligger inom vårt syfte och avgränsningar. 

 

Reliabilitet kommer studien att uppnå därför att intervjuerna utförs på projektdeltagarna på 

FOI. De kommer att ha erfarenhet av FOI:s grundmodell och lämpar sig därför som 

respondenter. En annan sak som höjer reliabiliteten är att dessa personer arbetar 

tillsammans i samma projekt och har därför liknande erfarenheter.  
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2.7.5 Val av datainsamling 

Vår undersöknings datainsamling kommer att bestå av intervjuer på FOI. Då vi hittat ett 

projekt på FOI vi finner intressant kommer alla intervjuobjekt tas ifrån denna projektgrupp. 

Intervjuerna kommer att utformas efter att en teoretisk referensram är färdigställd samt att 

intervjuerna kommer att vara anpassade efter vilken roll respondenten har i 

projektgruppen. Detta för att kunna få ut mesta möjliga information från de olika 

kompetensområdena. 

 

Respondenterna kommer inte att få se frågorna innan då vi vill ha deras spontana 

reaktioner och svar. Intervjufrågorna kommer heller inte att innehålla några svarsalternativ 

då respondenten ska få chansen att prata öppet och flytande gällande frågorna. Intervjuerna 

kommer att spelas in om respondenten tillåter detta, för att senare transkriberas och 

sammanställas för vidare jämförelse och analys med den teoretiska referensramen. 

2.8 Genomförande 
Efter en första kontakt med FOI fick vi positiv respons på vad vi ville undersöka. Vi fick 

reda på att FOI inom kort skulle starta ett stort projekt utan projektmodell vilket ledde till 

att vi snabbt tog kontakt med den aktuella projektledaren som senare blev vår 

kontaktperson. Vid första träffen redogjorde projektledaren för vad projektet skulle handla 

om och vilka mål som finns med det. Samtidigt fick vi även chansen att presentera våra 

frågeställningar. Vi bestämde att en mer formell intervju senare skulle utföras och vi fick 

tips på några projektdeltagare som även skulle vara bra att intervjua för att nå vårt mål med 

uppsatsen. 

2.8.1 Urval 

Vår kontaktperson på FOI, det vill säga projektledaren för det aktuella projektet, hjälpte 

oss med att kontakta de andra projektdeltagarna. Personerna valdes ut med syfte att få 

projektmedlemmar med olika roller inom projektet. Detta för att få en stor spridning av 

intervjuerna samt olika åsikter om hur projektmodellen fungerar. Totalt genomfördes fem 

enskilda intervjuer. De roller samt respondenter i projektet vi har intervjuat för vår studie 

är: 
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Tabell 2.1 Val av respondenter 

Projektledare Magnus Sparf 
Biträdande projektledare Linda Sjödin 

Delprojektledare Sofie Pilemalm 

Projektdeltagare Henrik Allberg 
Projektdeltagare Birgitta Kylesten 

2.8.2 Intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes i april-maj 2009 på FOI i Linköping. Vårt första möte med 

projektledaren innefattade kort information om vad projektet handlade om och vilken 

eventuell projektmodell han använde sig av. Efter vidare överenskommelse bestämdes att 

vi skulle återkomma för mer utförliga intervjuer ett par veckor senare, då vi ville förbättra 

våra teoretiska kunskaper inom ämnet först.  

 

Genomförandet av intervjuerna började med en kort presentation om oss samt vårt syfte 

och mål med studien. Intervjuerna var satta till ungefär 30 minuter till en timme och vi 

försökte ställa öppna frågor för att kunna få respondenten att berätta mycket och fritt om de 

fenomen vi fann relevanta.  

 

Då vi var två stycken som genomförde intervjuerna ansåg vi att det var bäst att en ställde 

frågorna för att undvika förvirring hos respondenten, medan den andra antecknade svaren. 

Även en bandspelare användes vid de tillfällen vi fick spela in intervjuerna.  

2.8.3 Praktiskt genomförande 

Som vi tidigare nämnt bestod det praktiska genomförandet av intervjuer. Då vi redan från 

början hade god kontakt med projektledaren på FOI hjälpte han oss med valet av vilka 

projektdeltagare vi skulle fortsätta intervjua. Valen av de andra respondenterna gjordes 

beroende på vilken roll de hade inom projektet samt ifall de var placerade i Linköping eller 

på annan ort. De projektdeltagare som fanns i Linköping representerade en stor variation 

av roller och därför ansåg vi att vi kunde avgränsa oss till enbart Linköping.  

 

Vi valde att arbeta med två olika perspektiv när vi gjorde vår undersökning. Det första var 

ett ledningsperspektiv och det andra ett grupperspektiv. Vi valde dessa två perspektiv 
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eftersom vi har avsikten att undersöka fenomenet ”styrning” och vi ansåg att vi behövde 

minst dessa två perspektiv för att göra studien rättvisa. 

2.9 Metodkritik 
Detta avsnitt presenterar varför de vetenskapliga områdena vi har valt kan skapa problem 

i denna studie.  

 

Eftersom vi har valt att använda oss av en kvalitativ studie med en hermeneutisk ansats 

finns det mycket rum för egna reflektioner. Det kan i ett sådant arbete vara svårt att hålla 

kvar vid ett forskningsanalytiskt perspektiv och istället förmedla sina egna subjektiva 

åsikter och tankar kring arbetet. 

 

Det kan också vara svårt att efter genomförd studie göra generella antagande om de resultat 

som vi kommer fram till. Även det faktum att en av författarna har arbetat på FOI tidigare 

kan komma att påverka resultatet på ett subjektivt sätt. 

 

Intervjupersonerna har inte fått samma frågor eftersom vi har utgått från en mall och sedan 

ställt passande följdfrågor beroende på vad vi får för svar. Även intervjupersoner med olika 

roller i projektet har fått olika frågor beroende på vad som vi anser är relevant för just den 

rollen. Även detta kan leda till subjektivitet i rapporten. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel redogörs för de teorier vi finner relevanta för att kunna utföra 

undersökningen på bästa sätt. Bland annat kommer vi att förklara vad ett projekt är och 

vad agila modeller är. Senare kommer vi även att gå in mer djupgående på vad 

projektledning är samt den agila modellen Scrum.  

3.1 Vad är ett projekt? 
Att använda sig av projekt är ett sätt att skapa förändringar, och många av projekten 

kommer att ha samma karaktärsdrag52.  

 

”Vi kan inte lösa ett problem om vi tänker på det sätt som orsakade problemet”  

(Albert Einstein) 
53 

 

Det mest traditionella sättet att definiera ett projekt är att se det som en tidsbegränsad 

verksamhet med tydliga mål, tilldelade resurser och en egen projektledning. Att arbeta i ett 

projekt är inget nytt arbetssätt, det har länge använts för att utföra byggnationer och 

anläggningsarbeten. Till exempel kan den Kinesiska muren och pyramiderna i Egypten ses 

som gigantiska byggprojekt.54  

 

“A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or 

result.”55 

 

Andra sätt att definiera vad som utgör ett projekt är till exempel att alla projekt har en 

början och ett slut eller att ett projekt skapar unika mål, vilket är produkter, tjänster eller 

resultat. Företag skapar arbete genom att sätta upp mål. Ofta uppnås dessa mål genom att 

sätta ihop projektgrupper som hittar en lösningen för att nå målet. 56 

                                                      
52 Heerkens, G (2001) 
53 Svensson & von Otter (2007), Projektarbete teori och praktik – med sagan om diamanten som 

sprängdes, sid 15 
54 Svensson & von Otter (2007) 
55 PMBOK guide (2004), Project Management Body of Knowledge sid.5 
56 PMBOK guide (2004) 
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3.1.1 Fördelar med projekt 

Projekttänkande blir allt mer vanligt i fler branscher än i bygg- och utvecklingsbranschen. 

Lika mycket som företag använder sig av projekt för att utveckla nya produkter använder 

sig politiker av projekt för att till exempel minska arbetslösheten. Det används även i 

utbildning för att studenter ska lära sig lösa problem och i deltagarstyrt lärande. Med andra 

ord kan vi säga att även privatlivet påverkas av projekttänkande. 57 

 

Kraven och takten på förändring ökar konstant, vilket har gjort det till mer eller mindre en 

rutin att jobba i projekt. Att jobba i projekt har en positiv laddning då det visar en vilja på 

förändring, öppenhet, framtidstro och handlingskraft. Det blir allt vanligare att företag 

koncentrerar sig på kärnverksamheten och hyr in konsulter för själva utvecklingsarbetet. 

Detta leder till ett mer effektiviserat och flexibelt arbete eftersom projekt är 

tidsbegränsade.58 

3.1.2 Nackdelar med projekt 

Den största nackdelen med projekt är ovissheten om vad som ska hända sedan, då det är 

svårt att avgöra vad som händer på lång sikt. Många projekt misslyckas redan i de 

inledande faserna av den anledningen59 Projekt är även tidskrävande och kostsamma vilket 

kan innebära en stor påfrestning på organisationen och för personalen. Det finns risk att 

projekt tar för mycket plats och att det löpande arbetet glöms bort. 60 

 

De flesta riktigt stora projekt misslyckas på ett eller annat sätt, till exempel att budgeten 

överskrids, tidsplaneringen spricker eller i värsta fall att resultatet inte uppnås. Många 

forskare inom ämnet talar om projektifiering, det vill säga att när något inte passar görs det 

om till ett projekt. Problemet med projektifiering är att det löser problemen kortsiktigt men 

kan verka hämmande för personalen att vilja förändra organisationen. 61 

3.1.3 Vad menas med ett lyckat projekt? 

Vad som utgör ett lyckat projekt eller inte kan vara svårt att definiera och Svensson & von 

Otter påstår att många tror det beror på huruvida tids- och budgetramarna hålls. Dock 

                                                      
57 Svensson, L & von Otter, C (2007) 
58 Ibid. 
59 PMBOK guide (2004) 
60 Svensson, L & von Otter, C (2007). 
61 Ibid. 
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behöver det inte alltid betyda att projektet misslyckas ifall det överskrider budgeten eller 

går över tiden. Att ett projekt blir försenat kan ha naturliga förklaringar eller är en 

nödvändighet då det presenteras nya förhållanden som inte kändes till när projektet 

planerades. Det är också vanligt att stora projekt överskrider budget, ofta med flera tusen 

procent. De ökade kostnaderna kan ofta förklaras med att projektet utvidgats efter hand.62 

 

”Ett lyckat projekt kan sägas klara av mer än vad det ursprungligen planerades för. Det 

bör finnas en utvecklingsdel (inom ramen för utvecklingsprojektet) som tillåter initiativ och 

nytänkande.” 63 

 

3.1.4 Vad finns det att lära av misslyckade projekt? 

Att organisationer gör misstag och att projekt misslyckas tillhör inte ovanligheterna 

eftersom avsikten med projekt är att frambringa utveckling inom nya områden. Svensson 

och von Otter menar att det inte är själva misslyckandet som är problemet, utan om ingen 

lärdom tas av misslyckandet.64 

 

”Misstag är det normala sättet att lära känna det okända”  

(Vi Susmann)65 

3.2 Projektledning 
Projektledning är viktigt både innan och under ett projekt. Innan ska projektet förberedas, 

projektmedlemmar ska väljas, övriga resurser ska bokas med mera. Under projektets gång 

är det viktigt att projektledaren styr projektgruppen mot det önskade resultatet.66 Nedan 

kommer valda fenomen, som vi anser vara viktiga inom projektledning att presenteras. 

 

 
 

                                                      
62 Svensson, L & von Otter, C (2007) 
63 Svensson, L & von Otter, C (2007) sid 97 
64 Svensson, L & von Otter, C (2007) 
65 Svensson, L & von Otter, C (2007) sid. 97  
66 Pinkerton, W (2003) 
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3.2.1 Arbetssätt 

Tabell 3.1 – Arbetssätt. Presenterar fem nivåer ett projekt går igenom för att nå 

fulländning.67 

Nivå Förklaring 

Initialt Processen är ad hoc, vilket betyder att arbetssättet situationsanpassas. En 

utvecklare kan ta med sig verktyg och egenskaper som denna har lärt sig 

i tidigare projekt för att uppnå projektets mål.  

Upprepande Processer är etablerade och gjorda för att användas vid 

systemutveckling. Det är rekommenderat att projektgrupper ska använda 

sig av processer, dock är detta inget krav. Däremot är det ofta 

nödvändigt för stora eller kritiska projekt att använda sig av processer 

för att nå ett önskat resultat. 

Definiera Processer är standardiserade och dokumenterade, speciellt vid 

systemutvecklingsprocesser. Det ska finnas träning och hjälp tillgängliga 

för att projektgruppen ska känna sig trygga i projektet. 

Räcker tiden? Hur ett projekt utvecklas gentemot planen ska detta övervakas, 

rapporteras och kontrolleras. Beslut i systemutvecklingsprojekt är tagna 

med hänsyn till organisationen. De beslut projektledare tar är integrerade 

med affärsprocesserna. 

Optimering Projektets utgång avgörs av hur processerna används för att skapa 

program som uppdateras kontinuerligt. 

 

3.2.2 Roller 

Hur bra ett projekt lyckas beror oftast på formationen av projektgruppen samt vilka 

kompetenser gruppen har. De problem som uppstår beror oftast på grund av människors 

handlingar, inte på grund av att ”things happen.”68 Nedan beskrivs de tre viktigaste 

rollerna i ett projekt: 

  

 

 

                                                      
67 Wysocki, R (2004), Project Management Process Improvement 
68 Pinkerton, W (2003) 
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Projektledaren 

Den första rollen som ska fyllas är projektledarens. Beroende på vilken slags projekt det är 

samt dess tekniska komplexitet, bör projektledaren som väljs ha erfarenhet av den typen av 

projekt. Lika viktigt är det att projektledaren besitter goda ledarskapsegenskaper. Det finns 

tre typer av olika ledarskapsstilar: aristokratisk även kallad diktatorisk, demokratisk och 

laissez-faire (låt-gå), alla med både dess för- och nackdelar. En bra ledare bör använda sig 

av delar från alla dessa stilar beroende på hur projektet fortlöper.69 

 

Projektledaren är den som är ansvarig för att målet med projektet uppnås.70 För att göra det 

ska denna sätta ihop själva projektgruppen och därefter styra och leda den. En 

projektmedlem ska inte behöva gissa sina arbetsuppgifter, utan projektledaren bör skapa en 

dokumenterad lista för att undvika eventuella missförstånd avseende vem som har ansvar 

för vad. Projektledaren ska även klargöra för sina kontaktuppgifter, då projektmedlemmar 

ska kunna kontakta projektledaren när som helst.71 

 

Projektägare 

En projektägare är oftast en högre uppsatt chef inom organisationen då det är denne som 

sponsrar projektet med pengar. Valet av projektägare bör inte enbart baseras på dess 

funktion i organisationen utan snarare på dess erfarenheter inom området och antalet 

lyckade projekt. Några av projektägarens arbetsuppgifter är: 

 

• Kommunicera med resterande delar av organisationen om varför detta projekt är 

viktigt 

• Utveckla och annonsera projektets förbättringsåtgärder 

• Skapa nödvändiga förändringar inom organisationen.72 

 

Projektgrupp 

Projektgrupper blir allt mer vanliga vid utvecklingsarbete. Däremot skiljer sig 

projektgrupperna åt beroende på vad för slags projekt det är. I mer konkreta projekt, till 

                                                      
69 Pinkerton, W (2003) 
70 PMBOK guide (2004) 
71 Pinkerton, W (2003) 
72 Davenport, T (2000), Mission critical –Realizing the Promise of Enterprise Systems 
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exempel tekniskt inriktade projekt, finns det en klar rollfördelning och grupprelationerna 

blir lättare att hantera. I byggbranschen däremot är projektgrupperna oftast tillfälliga.73 

 

Projektgruppen skapas för att utföra arbetet i projektet och en stor framgångsfaktor för 

projekt är gruppens samarbete och sammanhållning.74 Samtidigt kan en grupp skapa 

negativa egenskaper för individen, då den inte utvecklas på ett individuellt plan. 

”Groupthink” är ett exempel på detta då ledaren för gruppen föreslår en åtgärd som 

accepteras av gruppen vare sig den är en bra eller dålig. Individerna tillåts inte heller att ta 

några initiativ eller att ifrågasätta arbetet för att effektivisera det.75 

3.2.3 Informationsflöde och kommunikation 

Det är väldigt viktigt att projektledaren har en bra kommunikation med projektgruppen. 

Det finns många kommunikationsmedel att använda sig av, men vilket som än väljs krävs 

det en viss skicklighet i att kunna kommunicera på rätt sätt.76 

 

Hur ett meddelande framförs kan ha stor inverkan på själva meddelandet. Som 

projektledare måste denne alltid beakta aspekterna av att kommunicera. Projektledaren är 

alltid under ständigt uppassande av människor som skapar sig en uppfattning av 

honom/henne. Sättet att kommunicera på influerar ofta hur människor kommer att uppfatta 

personen ifråga lika mycket som andra saker denna gör. Att kunna avgöra vilket sätt att 

kommunicera på vid rätt tillfälle är ett viktigt beslut. En del beslut relateras av vilken 

infallsvinkel och stil som väljs, andra av vilket kommunikationsmedel som väljs.77 

 

Här presenteras några vanliga kommunikationsmedel: 

• Face-to-face – att meddela ett meddelande personligen. Detta kan betyda att något 

brådskar eller att det är högre prioriterat. Det kan också vara till hjälp för 

mottagaren av meddelandet då denne får chansen att ställa frågor ifall något är 

oklart. Meddelaren och mottagaren får också chansen att observera kroppsspråket.78 

 
                                                      
73 Svensson, L & von Otter C (2007) 
74 PMBOK guide (2004) 
75 Svensson, L & von Otter C (2007) 
76 Heerkens, G (2001) 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
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• Skriftligt eller oralt – det finns fördelar och nackdelar med båda dessa sätt och det 

bästa valet avgörs utifrån behovet. Att förbereda ett skriftligt meddelande ger  

chansen till kontroll av det som ska framföras. Det går också att ändra tills det 

känns rätt. Däremot är skriftliga meddelanden lätta att missförstå då tonfallet och 

känslan av meddelandet är svåra att få fram skriftligt. Orala kommunikationssätt 

via exempelvis telefon, ger en bättre ”fram-och-tillbaka”-kommunikation 

omedelbart. Dock finns alltid chansen att säga fel saker eller säga det på fel sätt.79  

 

• Formellt eller informellt – Nivån på formalitet kan också sända signaler. Formella 

kommunikationer kan antyda brist av förtrolighet, välbefinnande eller vänlighet. 

Formella kommunikationer sänder signaler där meddelandets budskap är officiella, 

alltså att när avsändaren vill hålla en öppen diskussion och inte försöka manipulera 

utgången av meddelandet på något sätt. Om avsändaren byter från formell till 

informell betyder det ofta att du känner att relationen till mottagaren blir varmare.80  

 

• Avancerat eller improviserat – Detta är mest relevant för face-to-face 

kommunikationer. Om en situation kräver att du tänkt på vad du ska säga, är det 

bäst att arrangera samtalet i förväg. Detta för att båda sidorna är medvetna om 

ämnet och tidpunkt för samtalet. En person som bli överraskad kan ge fel svar eller 

svar som inte räcker till. Dock tar det lång tid att förbereda samtal och 

improviserade samtal kan leda till mer spontana svar och reaktioner.81 

3.2.4 Dokumentation 

Det är väldigt viktigt att ständigt dokumentera vid projektledning. Eftersom varje projekt 

är unikt finns det ingen som säger vad eller hur mycket som ska dokumenteras. Däremot 

finns det vissa grunder att tänka på som de flesta projektledarna finner hjälpsamma.82  

 

• Initierande dokument – används när projektet skapas, skapar definitioner och 

bestämmer när projektet ska börja. Denna fas börjar när ett problem upptäcks eller 

ett tillfälle för förbättring visar sig. Passande respons till behovet bestäms och 
                                                      
79 Heerkens, G (2001) 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
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beskrivs, projektgruppen sätts ihop och eventuella framtida problem läggs fram. 

Det är här själva projektet startar.83 

 

• Planerande dokument – i nästa fas ska en detaljerad lösning till projektet skapas. 

Denna definierar mellanliggande arbetsprodukter och vilken strategi som ska 

användas för att skapa dem. Fasen beskriver också vilka arbetsuppgifter och under 

vilken tidsperiod de ska utföras. Även bedömningar gällande tid och ekonomi som 

behövs för att utföra arbetet uppskattas.84 

 

• Utförande och kontrollerande dokument – den tredje fasen är fasen då själva arbetet 

utförs. Projektledaren kontrollerar projektets framsteg och gör eventuella 

nödvändiga förändringar från den ursprungliga planen. Igenom hela fasen är det 

upp till projektgruppen att se till att de slutliga målen med projektet uppnås.85 

 

• Avslutande dokument – i den sista fasen ligger vikten vid att de ursprungliga målen 

har uppnåtts. Det är även i denna fas som kunden accepterar och godkänner 

resultatet. Till sist avslutas projektet.86 

3.2.5 Ledarskap och styrning 

Hur ett projekt styrs beror på vilken typ av projekt det är. Svensson och von Otter har delat 

upp projekten i tre olika strategier; planeringsstrategi, aktiveringsstrategi och 

nätverksstrategi.87 Nedan kommer vi att presentera vilka olika krav på ledarskap som dessa 

ställer på projektledaren.  

 

Planeringsstrategin 

Enligt den traditionella projektledningsläran bör en skicklig projektledare kunna definiera, 

planera, schemalägga, styra, kontrollera och följa upp projektarbetet. För att 

projektledarens arbete ska underlättas är det viktigt att denne har en central och 

övergripande roll. Det är projektledarens ansvar att projektets resultat och mål uppnås i tid 
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och inom den ekonomiska ramen. Projektledaren förväntas agera kraftfullt, styrande och 

kontrollerande.88  

 

Då projektmedlemmarna uppfattas som resultatorienterade och deras engagemang 

utvecklas i takt med att projektets framsteg, är det viktigt att projektledaren ständigt 

uppdaterar projektmedlemmarna med information om målsättningen med projektet. Med 

andra ord ska projektledaren se till att motivera projektmedlemmarna att utföra det arbete 

som redan är förutbestämt.89 

 

Den svåra uppgiften i planeringsstrategin är att involvera chefer och experter, att involvera 

chefer och experter i ett projekt har visat sig vara en stor framgångsfaktor. Chefer och 

experter är ofta styrda av sin position i organisationen, vilket kan leda till att de säger nej 

till engagemang i utvecklingsprojekt. De är rädda för att det arbetet kommer att ta för 

mycket tid från det ursprungliga arbetet. Även kreativiteten kan bli lidande i ett projekt 

som använder planeringsstrategin då ledarrollen är så pass styrande.90 

 

Aktiveringsstrategin 

Denna strategi ställer speciella krav på projektledning då de bygger på 

”underifrånstyrning” och aktivering av de berörda individerna. Det är inte helt omöjligt att 

det saknas en fast projektledare i dessa projekt, utan ledarskapet kan fördelas på flera 

personer. Detta leder till att deltagarna får mer ansvar och känner att projektet är ”deras”. 

Ifall projektledaren har en stark personlighet som styr mycket, kan resterade deltagare bli 

rädda för att tappa den egna kontrollen och styrningen.91 

 

Projektledning i denna strategi handlar främst om att stärka motivationen och 

engagemanget hos projektmedlemmarna. Att skapa en delaktighet i projekt betonas av de 

flesta teorier men är särskilt viktigt när ett projekt styrs underifrån. Det är viktigt att 

projektledaren har en nära relation till sina projektmedlemmar. Relationen bör 
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kännetecknas av närhet, ömsesidighet, förtroende och tillit. Detta är en bra grogrund för ett 

kreativt och fritt arbete i gruppen.92 

 

Risken med aktiveringsstrategin är att projektmedlemmarnas egen utveckling och 

relationer sätts i fokus istället för själva utförandet av arbetet. Dock handlar projektledning 

alltid om att samordna och styra gruppen mot ett gemensamt mål.93  

 

Nätverksstrategin 

Denna strategi handlar om att bryta gränser mellan skilda enheter och organisationer. Den 

kräver en förmåga hos projektledaren att kunna samverka med olika grupper samtidigt. 

Projektledaren ska kunna stimulera och stärka utvecklingskoalitioner mellan de lokala och 

regionala aktörerna, till exempel företag, myndigheter och högskolor. Det kan handla om 

att skapa en gemensam mötesplats, medverka i förhandlingar eller tillföra idéer bara för att 

nämna några. Projektledaren bör ha kompetenser som förmåga att analysera, 

omvärldsbevakning och visionärt tänkande.94  

 

Då det inte går att tvinga fram ett samarbete är det viktigt att projektledarens stöd sker med 

varsam hand. Det är viktigt att de olika parterna fortfarande ses som en individuell grupp 

och inte förlorar sin självkänsla. Eftersom projekt handlar om förnyelse och utveckling är 

det viktigt att komma över hinder som viljan att bevara och hemmablindhet. Därför är det 

viktigt att ifrågasättandet och den kritiska reflektionen tillförs till en lokal och regional 

utveckling.95 

 

En viktig faktor i nätverkstrategin som kan vara svår att uppnå då det är flera parter 

inblandade är att få parterna att ”dra åt samma håll”. Därför måste en helhetsförståelse av 

projektet och dess förutsättningar skapas. Det är också viktigt att samla information och 

utföra analyser för reflektion till utvecklingsarbetet då dessa projekt har en tendens att bli 

långsiktiga.96  
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3.3 Agila modeller  
Vissa agila modeller har existerat i någon slags form i ett par decennier. Ändå har själva 

uttrycket ”agila modeller” inte funnits lika länge. I februari år 2001 träffades 17 av de 

ledande utvecklarna och förespråkarna för att diskutera vad de då visste inom området 

lättrörliga modeller. Målet med mötet var att få fram ifall det fanns något gemensamt med 

dessa lättrörliga modeller. Deltagarna kom fram till att det finns ett tydligt behov av 

modeller som är designade för hur medarbetare ska agera under systemutvecklingsprojekt. 

I samband med detta började ordet agil komma till användning, då de ansåg att ordet 

lättrörlig inte passade på vissa sådana projekt.97 

 

När är det dags att använda sig av en agil modell istället för en traditionell projektmodell? 

Chin påstår en agil miljö är när ett projekt visar upp interna och/eller externa osäkerheter 

och är i behov av expertis samtidigt som det brådskar. För att definiera detta ytterligare kan 

följande påstås: 

 

Agila projektmodellers miljö = (Osäkerhet + Expertis) x Snabbhet98 

 

Det är hur pass osäker den primära faktorn är som avgör ifall det behövs en agil 

projektmodell eller inte. Sedan avgörs det beroende på ifall projektet behöver en expert, 

och till sist hur mycket det brådskar. När dessa tre kombineras i olika kombinationer kan 

de skapa en miljö som är i stort behov av förändring. 99  

3.3.1 Likheter och skillnader agila modeller emellan 

De agila modellerna har lika många likheter som skillnader. Exempel på likheter är att de 

agila modellernas projektgruppers fokus ligger vid att färdigställa funktioner i system 

istället för att checka av en arbetsuppgift som de traditionella modellerna går ut på. Andra 

likheter är att agila projektgrupper försöker jobba med förändringarna istället för att 

motverka dem, och planering och uppskattning av projektet görs av projektgruppen och 

inte enbart av projektledaren.100  

                                                      
97 Koch, A (2004) 
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3.3.2 Projektledarens roll 

 Det är inte lätt att vara projektledare när projektet arbetar med en agil utvecklingsmodell. 

Det kräver en sällsynt kombination av skicklighet och karaktär. Projektledaren måste ha 

god kontakt med den tekniska gruppen, organiseringsgruppen och samtidigt driva projektet 

framåt. Projektledaren måste även balansera projektets önskade framgång med 

projektgruppens behov av självständighet och deras förmåga att ta initiativ. Allt detta ska 

projektledaren göra samtidigt som denne ska etablera och underhålla sin egen trovärdighet 

hos gruppen, även om denna kanske inte är expert på ämnet.101 

3.4 Scrum 
Scrum är ett exempel på en agil projektmodell. Det är också en av de mest använda agila 

modellerna idag. Vi har valt att använda Scrum som referensobjekt för att vi tror att den 

skiljer sig markant från FOI:s grundmodell. Det ger en bra grund till en givande analys 

och ett intressant resultat.  

3.4.1 Arbetssätt 

 
Figur 3.1 – Scrum Methodology.

102
 Beskriver vilka faser som ingår i arbetssätet i Scrum. 

  

Den första fasen i ett Scrumprojekt är planeringsfasen, i planeringsfasen hålls först ett möte 

med Scrummästaren, gruppen och produktägarna. Det mötet varar maximalt i åtta timmar. 

De första fyra timmarna förklarar produktägarna vad det är de vill få ut av produkten. De 
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resterande fyra timmarna diskuterar gruppen och produktägarna hur detta kan göras, vad 

som är rimligt att ha med och hur lång tid det kan ta. Scrummästaren fungerar som 

moderator under hela mötet. Denna fas består av linjära funktioner som arbetas med 

iterativt efter behov.103 I denna fas utförs bland annat följande aktiviteter: 

 

•••• Specificera leveransdatum och funktionalitet för en eller flera releaser 

•••• Välja vilken release som är passande för att starta arbetet 

•••• Göra en ”produkt backlog” för denna release 

•••• Definiera gruppen som ska arbeta med releasen 

•••• Uppskatta risker och kom fram till lämpliga åtgärder 

•••• Se över möjliga ändringar som kan göras i ”product backlogen” 

•••• Verifiera att ledningen stödjer och godkänner planeringen.104 

 

Den andra fasen är systemarkitekturfasen. Denna fas ses som en del av planeringsfasen i 

figur 1, det beror på att dessa aktiviteter brukar utföras samtidigt och i samråd med 

varandra. Denna fas är inte nödvändig om det inte är ett IT-projekt som ska utföras.105 

Exempel i aktiviteter i systemarkitekturfasen är: 

 

• Kontrollera backlogartefakter 

• Identifiera nödvändiga ändringar som behövs för att implementera 

backlogartefakter 

• Förbättra systemarkitektur för att stödja nya krav 

• Identifiera problem eller orosmoln som kan uppkomma i utvecklingen eller vid 

implementeringen av ändringarna 

• Låta gruppen/grupperna presentera möjliga approacher och förändringar för att 

implementera varje backlogartefakt. Ändras sedan efter behov.106 

 

Utvecklingen och det verkliga ”arbetet” i ett Scrumprojektet sker i så kallade sprinter. En 

sprint är en arbetsperiod som vanligtvis är sju till trettio dagar lång. I sprinten väljer 
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gruppen ut vilka funktioner som ska vara klara innan sprinten är slut och sedan börjar de 

arbeta. Detta sker i så kallade ”sprintmöten”, som är cirka fyra timmar långa. När gruppen 

valt ut vad som ska ingå i en sprint har den samtidigt åtagit sig att göra klart allt som blivit 

inkluderat.107 Ledningens uppgift är att stödja arbetet för att kvalitet och funktionalitet 

uppnås i alla sprinter. Dessa sprinter utförs iterativt och linjärt tills arbetet är slutfört.108 

 

I det dagliga arbetet arbetar gruppen med aktiviteter som utveckling, risk analys och 

ändringsarbete. Under sitt arbete har gruppen dagliga möten där de svarar på följande 

frågor. 

 

• Vad har jag gjort sedan gårdagens Scrummöte? 

• Vad ska jag göra framtill nästa dags Scrummöte? 

• Vad hindrar mig från att genomföra mitt arbete?109 

 

Dessa möten är korta (ca:15 min) och är till för att gruppmedlemmarna ska kunna stämma 

av vad de gjort och vad andra arbetar med. Detta ger alla medlemmar i gruppen en tydlig 

bild över hur deras arbete hänger ihop med de andra medlemmarnas. Det är också en 

förutsättning för att programmerarna ska kunna producera kod som fungerar i samspel med 

andras kod.110 
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Figur 3.2 – The Scrum Process.111 Beskriver hur arbetet i ett Scrumprojekt sker, från början till slut. 

 

Efter varje sprint hålls ett ”Sprint Review” möte där resultatet av sprinten diskuteras och 

analyseras. I dessa möten deltar de flesta som är inblandade i projektet, det vill säga 

representanter från både kunden och företaget som utför projektet (om dessa är olika). 

Även andra personer som är intresserade av projektet är inbjudna till dessa Sprint Reviews. 

Ett exempel på intressenter är kundens säljavdelning. Vid detta möte diskuteras 

funktionaliteten i den färdiga koden och om någon är missnöjd med något kan ”produkt 

backlogen” ändras och någon önskad funktion kan läggas in i en framtida sprint.112 

 

Efter att ett önskat resultat är uppnått går projektet in i ”closure” fasen. I denna fas 

förbereds produkten för release. Aktiviteter som utförs i denna fas är integration, tester, 

användardokumentation, förberedelse av träningsmaterial och framställning av 

marknadsförings material.113 
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3.4.2 Roller 

Nedan presenteras de roller som ingår i ett Scrumprojekt: 

 

Scrummästare 

En Scrummästare ersätter på sätt och vis den traditionella projektledaren. Rollerna är lika 

på så sätt att det är Scrummästaren som är ansvarig för projektet och det är denne som ska 

se till att projektet blir klart i tid och inom budgetramen. Rollen som Scrummästare skiljer 

sig dock markant från den traditionella projektledarrollen när det gäller arbetssätt. En 

traditionell projektledare är van att delegera och planera arbete, en Scrummästare ska 

istället stödja arbetet för en grupp. Det är gruppen som ska ta beslut om planering och vem 

som ska göra vad. Scrummästaren har kunskap om Scrum och ser till att gruppen följer de 

regler som finns och han ser också till att underlätta arbetet för gruppen genom att ge råd 

och eliminera hinder som uppstår för gruppen. Detta annorlunda sätt att se på styrning kan 

göra ledarskapsarbetet förvirrat om oerfarna Scrummästare agerar alltför auktoritärt.114 

 

För att ett Scrumprojekt ska fungera bra är det väldigt viktigt att ha en bra Scrummästare 

som hjälper gruppen att arbeta effektivt och inte tar på sig någon styrande roll. Om ledaren 

tar på sig en för styrande roll och delegerar arbete kommer beslutsmakten att hamna hos 

Scrummästaren och inte i gruppen. En central del i Scrumfilosofin är att Scrummästaren 

skall vara ett stöd och inte ha någon styrande roll just för att gruppen ska ha beslutsmakten. 

Det kan vara svårt för en projektledare att anpassa sig till den här nya rollen som medlare 

istället för beslutsfattare, men det är mycket viktigt för projektets framgång att 

Scrummästaren lyckas ta till sig denna filosofi. Det är också viktigt att Scrummästaren 

uppmuntrar gruppen att vara kreativa och att arbeta effektivt.115 

 

En viktig punkt på den dagliga agendan för en Scrummästare är att se till att 

gruppmedlemmarna svarar på följande frågor under det dagliga Scrummötet. 
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• Vad har jag gjort sedan gårdagens Scrummöte? 

• Vad ska jag göra framtill nästa dags Scrummöte? 

• Vad hindrar mig från att genomföra mitt arbete?116 

 

Den fråga som är mest riktad till scrummästaren är den sista från listan ovan. Detta 

eftersom det är Scrummästarens ansvar att försöka eliminera de hinder som uppstår för 

gruppmedlemmarna.117 

 

Det är också Scrummästarens uppgift att se till att produktägaren och gruppen har en 

effektiv kommunikation som är fri från eventuella hinder. Scrummästaren ska också lära 

produktägaren hur denne kan maximera sin ROI (return on investment) och hur målen med 

projektet kan bli nådda med bästa resultat. Scrummästaren ska också tillhandahålla 

uppdaterad information om statusen i projektet för att alla parter ska kunna följa projektets 

utveckling.118 

 
Produktägaren 

Produktägaren är en representant från kunden som kommer att använda den produkt som 

projektet har för avseende att göra. Det är produktägaren som bestämmer vad som ska 

inkluderas och vad det finns för övriga krav på produkten, dessa krav sammanställs i en 

”product backlog”. Produktägarens huvuduppgift är att med Scrummästarens hjälp 

kommunicera sina behov till gruppen för att gruppen ska kunna framställa en 

tillfredsställande produkt till produktägaren. Det är också produktägarens uppgift att 

tillsammans med gruppen välja ut de funktioner som ska ingå i de sprinter som utförs i 

projektet. Det kan i ett projekt finnas flera produktägare och en produktägare kan utgöras 

av flera personer.119 
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Gruppen 

Orsaken till varför Scrummodellen är effektiv är att rätt saker görs först och de görs så 

effektivt som möjligt. För att göra detta använder sig Scrum av en unik beslutsfattare, den 

så kallade gruppen. Gruppen består av de personer som ska utföra det egentliga arbetet 

med tillverkandet av produkten, exempelvis programmerare. Det är gruppen som planerar 

och utför arbetet och det är också gruppen som är ansvarig för att maximera effektivitet. 

Andra roller som exempelvis Scrummästaren kan guida, ge råd och informera gruppen, 

men det är gruppen som tar besluten.120 

 

Gruppen är det beslutsfattande och producerade organet i alla Scrumprojekt. Därför är det 

väldigt viktigt att gruppen kan arbeta på ett effektivt sätt. Det är viktigt att alla i gruppen är 

delaktiga i de dagliga mötena och att alla i gruppen får hjälp med de problem de stöter på. 

Det är också viktigt att det i gruppen råder en bra stämning som främjar produktivitet och 

kreativitet.121 

 

 

Figur 3.3 – Roller i Scrum. Beskriver hur de olika rollerna interagerar med varandra. 

3.4.3 Informationsflöde och kommunikation 

En mycket viktig del i Scrum är att hålla informationsflödet så ”direkt” som möjligt. Med 

detta menas att så mycket kommunikation som möjligt hålls ”ansikte mot ansikte”, eller 

med andra ord genom dialog. Ken Schwaber, som är en av grundarna till Scrum hävdar att 

hela projektet fungerar smidigare och bättre om komplex dokumentation inte är ett krav för 

projektet och att en ständig dialog är något som efterfrågas.122 

 

                                                      
120 Schwaber, K (2004) 
121 Ibid. 
122 Ibid. 



 

 
43 

 
 
 

Informationsflödet i ett Scrumprojekt går från produktägaren, som efterfrågar en produkt, 

till gruppen som arbetar med att tillverka produkten. Scrummästaren har en stödjande roll 

och dennes uppgift är att hjälpa gruppen att uppfylla sina mål. Denna information sker till 

mesta del med hjälp av muntlig kommunikation och med hjälp av vissa stöddokument, till 

exempel ”product backlog” eller ”sprint backlog” som är till för att alla inblandade parter 

ska veta vad som ska göras.123 

 

Eftersom en ”direkt” kommunikationskanal används blir det mindre arbete med 

modellering och dokumentering. Ken Schwaber hävdar också att detta bidrar till mindre 

merarbete då ”tolkning” av modeller och dokumentering inte krävs av projektets 

medlemmar då målen förhoppningsvis redan är klarlagda med hjälp av dialog.124 

3.4.4 Dokumentation 

Scrum är en modell som anstränger sig för att ha lite dokumentation. Detta för att andra 

kommunikationsvägar som diskussioner mellan aktörer ska bli mer utnyttjat. Men det finns 

ändå några former av dokumentation som är nödvändiga för ett Scrumprojekt. Ett av dessa 

centrala dokument är product backlog. I detta dokument har produktägaren sammanställt 

vilka objekt produkten ska bestå av. En product backlog är aldrig klar i ett Scrumprojekt, 

utan det modifieras ständigt allteftersom nya prioriteringar görs och nya krav uppstår. I en 

product backlog syns även vad som ingår i en sprint, och om något flyttas från en sprint till 

en annan blir det också tydligt vad som flyttas till nästföljande sprint. 

Prioriteringsordningen blir också definierad i en product backlog då det översta i listan 

alltid görs först. På detta sätt blir både gruppen och produktägaren medvetna om vad som 

är mest viktigt och vad som bör göras först. En product backlog kan även generera andra 

typer av dokument som exempelvis ett GANTT-schema som specificerar hur lång tid 

aktiviteter beräknas ta.125 

 

En annan typ av dokumentation är sprint backlog som är en sammanställning av vad som 

ska göras i en specifik sprint. Den är mer specifik än en product backlog som ligger på en 

högre nivå. Denna information är bra att ha dokumenterad för att alla inblandade parter ska 
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kunna ta del av vad som faktiskt ska bli gjort i ett specifikt inkrement av projektet. Det är 

Scrummästaren som är ansvarig för att producera själva dokumentet ”sprint backlog” som 

bör ha en relevant detaljnivå för att de som kan ta del av dokumentet förstår vad som ska 

ske under sprinten. Det dock gruppen och produktägaren som bestämmer vad som ska ingå 

i en ”sprint backlog”.126 

 

Ken Schwaber menar att även om det finns lite dokumentation i ett Scrumprojekt är vikten 

av denna dokumentation fortfarande stor. Det är väldigt viktigt att den dokumentation som 

finns är tillräckligt omfattande för att förmedla de mål som projektet ska uppnå till dem 

som blir påverkade av resultatet. Schwaber menar vidare att Scrum bara fungerar om alla 

är medvetna om vad som händer då projektet kan inspekteras och anpassas allteftersom 

projektet fortgår. Detta kan hjälpas med hjälp av bland annat den dokumentation som är 

nämnd ovan.127 

3.4.5 Styrning och regler 

Styrningen av ett Scrumprojekt skiljer sig från ett traditionellt projekt då Scrummästaren 

inte har någon styrande makt. Dennes uppgift är istället att se till att projektmedlemmarna 

följer en viss uppsättning regler. Dessa regler är till för att försäkra att projektet går så bra 

som möjligt. Eftersom det finns olika behov för olika typer av projekt kan dessa regler 

ändras. Det är dock upp till gruppen att ändra reglerna, det är inte Scrummästaren eller 

ledningen som ska ta beslut om att ändra reglerna. Exempel på några regler som 

Scrummästaren ska följa är att de ska håller det dagliga mötet med projektmedlemmarna, 

de ska säkerställa kvaliteten och de ska producera tydlig dokumentation.128 

3.4.6 Scrum i större projekt 

Scrum är en projektmodell som är anpassad för att passa projekt där det bara finns en 

projektgrupp. Detta medför att Scrum även är mer användbart i mindre projekt där det inte 

finns flera olika projektgrupper som arbetar sida vid sida för att uppnå ett gemensamt 

projektmål. Det går dock att använda Scrum även i större projekt. För att göra detta krävs 

dock att projektdeltagarana är medvetna om att det finns vissa skillnader mellan stora och 

små projekt. Det kan även krävas vissa förändringar i Scrummodellen, då modellen bör bli 
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mer anpassad efter hur flera olika grupper arbetar mot ett gemensamt mål. Dessa 

förändringar kan variera beroende på vad det är för typ av projekt som ska utföras.129 

 

Det första som projektets deltagare måste vara medvetna om är på vilken nivå ”produkt 

backlogen” ska vara. Eftersom större projekt vanligtvis har en bredare omfattning kan det 

vara svårt att veta vilken detaljnivå som en ”produkt backlog” ska ha. En lösning på detta 

problem kan vara att använda sig av olika ”produkt backlogs”. En som är gemensam för 

hela projektet och en som varje enskild projektgrupp har som går in på en djupare 

detaljnivå. Varje enskild ”produkt backlog” kommer då att ha en egen produktägare. Vad 

som ska ingå i en specifik sprint bestäms först av produktägarna på den övre nivån och 

sedan mer i detalj av produktägaren och gruppen på den lägre nivån. Det är produktägaren 

och gruppen på den lägre nivån som har beslutsrätt i vad som ska göras mot produktägaren 

på den övre nivån vars uppgift är att ge förslag på vad som ska göras. Det är dock viktigt 

att produktägaren på den övre nivån säkerställer att alla grupper är medvetna om vilket 

objekt i den gemensamma ”produkt backlogen” som de arbetar på. Detta för att alla 

deltagare ska kunna hålla ett gemensamt perspektiv genom hela arbetet.130 

 

Det kan även innebära svårigheter i ett större projekt att utföra korrekta och rättvisande 

uppskattningar. Det är därför viktigt att alla delprojektsgrupper använder samma enheter 

för uppskattning av arbete. Exempelvis kan alla grupper använda enheten timmar för att 

uppskatta hur lång tid en aktivitet kan ta. Det är också viktigt att eventuell utfyllnadstid, 

det vill säga tid som läggs på en aktivitet som en slags felmarginal, har diskuterats innan 

arbetet startar. Det är viktigt att alla delprojektsgrupper använder liknande standard för 

utfyllnadstid. Om inte arbetet med uppskattning sker på ett enhetligt sätt genom hela 

projektet riskerar dessa uppskattningar att bli intetsägande. 131 

 

En sak som även är viktig att försöka bibehålla i ett stort Scrumprojekt är den 

gemensamma visionen. Alla grupper ska vara medvetna om att även om det går bra för den 

individuella gruppen är detta helt meningslöst om inte de andra grupperna också presterar 

resultat. Därför är det viktigt för alla grupper att hjälpa varandra med arbetet. Det kan 

                                                      
129 Lyon, R & Evans, M (2008), Scaling Up – pushing Scrum out of its Comfort Zone 
130 Ibid. 
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också vara nödvändigt att ibland skifta ansvar från en överbelastad grupp till en grupp som 

inte används fullt ut under en sprint.132 

 

När ett projekt är planlagt för en längre tid går det att använda modellen ”Scrum of 

Scrum”. I denna modell finns det flera grupper som var för sig använder sig av dagliga 

Scrummöten. Grupperna träffas även en gång i månaden för sprintmöten där de stämmer 

av arbetet. En gång i veckan träffas alla grupperna i det stora projektet, vilket motsvarar 

gruppernas Scrummöten. Alla grupperna träffas även var sjätte månad, vilket motsvarar de 

små gruppernas sprintmöten.133 Då ser arbetsflödet ut på följande sätt: 

 

Figur 3.4 – Two beats (scrum of scrum)134. Figuren visar hur Scrum kan användas i längre projekt 

3.5 Gruppsociologi 
I detta avsnitt ska vi redogöra för olika faktorer som bidrar till strukturella skillnader och 

trivselfaktorer i grupper. Detta är viktigt för rapporten då en hälsosam gruppstruktur är 

väldigt viktig för ett lyckat projekt. 

                                                      
132 Lyon, R & Evans, M (2008) 
133 IBM.com, Scaling down large projects to meet the agile sweet spot 
134 Ibid. 
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3.5.1 Grupper 

En grupp är en samling människor som ofta har gemensamma mål och som påverkar och 

interagerar med varandra. Detta anser i alla fall Angelöw och Jonsson. De påpekar också 

att det finns en mängd olika grupper som har olika mål och beteenden.135 

3.5.2 Primära och sekundära grupper 

Medlemmarna i en primärgrupp är ofta få till antalet och de är oftast emotionellt starkt 

sammankopplade. De har en intensiv intern dialog och de samarbetar bra med varandra. De 

träffas ofta ansikte mot ansikte och de trivs i varandras sällskap. Detta leder till att 

individer i primärgrupper ibland kan påverkas mycket starkt av gruppens tyckande och det 

är inte alltid som individernas egna åsikter som kommer fram i diskussioner inom gruppen. 

Det kan också finnas en intern tävlan inom en primärgrupp för en individ att stå ut inom 

gruppen och besitta saker och ting som de andra medlemmarna inte gör. Men en individ 

kommer inte att sträva efter dessa saker om det skadar gruppen på något sätt. Exempel på 

primärgrupper är familjen, mindre arbetslag eller kamratgrupper.136 

 

Sekundärgrupper är grupper som består av fler medlemmar och som präglas av en mer 

sporadisk och indirekt kommunikation inom gruppen. Alla individer behöver inte 

interagera med varandra och det behöver inte finnas någon emotionell koppling mellan 

individerna. Exempel på sekundärgrupper är styrelser, större arbetslag eller 

fackföreningar.137 

3.5.3 Olika typer av arbetsgrupper 

I ett projekt kan det finnas många olika arbetsgrupper. Här presenterar vi tre exempel på 

arbetsgrupper: 

• Den slutna gruppen är en grupp som har en utarbetad vi-känsla. Det som är bra 

med en sluten grupp är att individerna i gruppen har emotionellt stöd och att de får 

en viss trygghet från gruppen. En sluten grupp är ofta en primärgrupp och 

individerna trivs i varandras sällskap. Det som är negativt med en sluten grupp är 

att om någon avviker från gruppens normer och förväntade beteende straffas denne 

med isolering. Detta kan påverka kreativiteten då radikala tankar inte presenteras på 

                                                      
135 Angelöw, B & Jonsson, T (2000), Introduktion till Socialpsykologi 
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grund av risken att bli utesluten. En sluten grupp ser sig också ofta som en egen 

enhet som inte behöver eller vill interagera med andra grupper, utan de försvarar 

sig istället mot yttre påverkan. I dessa grupper finns ofta ett vi och dem förhållande 

mellan gruppen och dess omgivning.138 

 

• Den splittrade gruppen är en grupp som är mycket mer individuellt inriktad och där 

det knappt existerar någon samhörighet mellan medlemmarna. Detta kan bero på 

flera olika saker, bland annat att medlemmarna arbetar mer självständigt och att 

ingen intern interaktion är direkt nödvändig för arbetet. En splittrad grupp är ofta en 

sekundärgrupp som gärna interagerar med omvärlden men inte ser det som en 

nödvändighet att arbeta internt inom gruppen.139 

 

• Den mogna eller flexibla gruppen är en grupptyp som kombinerar de två 

ovanstående grupptyperna. Det är en grupp där medlemmarna trivs med varandra 

och gärna arbetar tillsammans. De ser inte omvärlden som något hot utan istället 

som en tillgång för att kunna göra ett bättre arbete inom gruppen. Trivseln är hög i 

dessa grupper och även om gruppen består av starka individer, som inte är rädda att 

framföra sina åsikter, är gruppkänslan stark.140 

3.5.4 Gruppstrukturer 

Oavsett vad gruppen är för typ av grupp har de en sak gemensam. De består av flera olika 

medlemmar. Dessa medlemmar styrs av hur strukturen i gruppen ser ut. Det finns i sin tur 

tre olika saker som anger en gruppstruktur. Dessa tre olika saker är: 

 

• normer 

• roller 

• maktfördelning141 

 

 

 
                                                      
138 Angelöw, B & Jonsson, T (2000) 
139 Ibid. 
140 Ibid. 
141 Angelöw, B & Jonsson, T (2000) sid. 136 [listan återgivs inte i originalform] 
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Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av dessa olika strukturella byggstenar: 

 

Normer 

Normer är de regler som styr gruppen. Det finns både formella och informella normer. De 

formella normerna är de regler som finns nedskrivna. Ett exempel på en formell norm för 

en student är att det är förbjudet att fuska på en tenta. De informella normerna är de 

outtalade regler som finns inom en grupp och som är svårare att veta. De informella 

normerna styr hur en grupp agerar i vardagen. Informella normer ses som självklara av 

gruppen och de diskuteras sällan eller aldrig. Som ny i en grupp brukar denne snabbt 

upptäcka vilka normer som finns inom en grupp allteftersom tiden går. Exempel på en 

informell norm kan vara placeringen vid matbordet. Om en ny gruppmedlem ”sätter sig på 

fel plats” som redan är reserverad av en annan gruppmedlem kan det hända att denne får en 

reprimand och får sätta sig någon annanstans.142 

 

När någon bryter mot dessa normer, formella eller informella, leder det ofta till starka 

reaktioner från övriga personerna i gruppen. Därför är normer något som många personer 

undviker att bryta eftersom de är medvetna om att följderna kan bli allvarliga. Detta kan få 

personer att agera okaraktäristiskt i situationer där de kan komma att bryta mot normer.143 

 

Roller 

Alla individer i en grupp har en viss roll, och denna roll är förknippad med ett antal 

normer. Dessa normer är de regler som gruppen förväntar sig att rollinnehavaren ska följa. 

Olika roller har olika innebörd och normerna för en viss roll kan se helt olika ut beroende 

på grupp. Några olika exempel på roller är könsroller, arbetsgivare och arbetstagare, 

överordnad och underordnad.144 

 

Vissa av dessa roller är mer dominanta än andra, en arbetsgivare är exempelvis dominant 

mot sina anställda. Men all denna dominans är situationell, det vill säga den är relativ i 

förhållande till bland annat situationen, storlek och sammansättning på gruppen samt 

                                                      
142 Angelöw, B & Jonsson, T (2000) 
143 Passer, M & Smith, R (2007) 
144 Angelöw, B & Jonsson, T (2000) 
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relationerna i gruppen. Detta betyder att en individ som innehar en dominant roll i vissa 

sammanhang inte alltid behöver vara dominant i gruppen.145 

 

Maktfördelning 

Det finns flera olika sätt att definiera makt och maktförhållanden eftersom maktbegreppet 

är mycket komplext. Vi har valt att följa Angelöw och Jonssons mall och redogöra för 

makt som ett ”relationsbegrepp”, det vill säga förhållandet mellan individer i en grupp. 146 

 

Det finns två olika typer av makt i en grupp, formell och informell makt. Den formella 

makten är den som individerna i gruppen får via organisationen exempelvis en 

chefsbefattning. Denna befattning ger en chef befogenhet över andra och kan på detta vis 

utöva makt. Personer med denna typ av makt kallas ofta för ledare då de är dem som styr 

och bestämmer över gruppen.147 

 

Den informella ledaren är någon som inte har någon formell makt som är påvisad via en 

specifik post. Det finns flera olika orsaker som kan leda till att en individ i gruppen blir 

”utvald” till informell ledare. En orsak kan vara att den informella ledaren har så kallad 

expertmakt, det vill säga att ledaren tros besitta någon form av speciella kunskaper.148 

3.5.5 Beslutsprocesser i grupp 

Alla sorters grupper måste ständigt ta någon slags beslut för gruppens fort- och överlevnad. 

Besluten kan tas på olika sätt och påverkas av de roller, normer och 

kommunikationsmönster som finns i gruppen.149 Då vi har redogjort för dessa fenomen 

tidigare i rapporten kommer vi istället att fokusera på konformt beteende, grupptryck och 

grupptänkande. 

 

Att definiera konformt har varit svårt för forskare, därför har de istället försökt avgränsa 

begreppet. Konformt beteende kan avgränsas till om en person kan anses uppföra sig på ett 

visst sätt. Ett annat sätt att avgränsa det är konformitet som ett resultat av grupptryck, 
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146 Ibid.  
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vilket betyder att individers beteende eller attityd förändras. Det tredje sättet att avgränsa 

begreppet är att ”blint följa en grupp”.150 

 

Hur pass konformt beteendet är i en grupp varierar mellan olika grupper. Det kan 

förstärkas eller förhindras av bland annat individerna, gruppen som sådan, olika situationer 

gruppen befinner sig i. Med andra ord kommer det alltid att finnas individer i grupper som 

har andra åsikter eller tycker olika än gruppen som helhet. Dock behövs dessa personer i 

grupper, de kan få gruppen att tänka på ett sätt de inte gjort förut. Det vill säga om denne 

individ vågar sticka ut ur mängden eller om denna faller för grupptrycket.151  

 

Grupptänkande, som har beskrivits kort under rubrik 3.2.1, är ett fenomen som inträffar i 

arbetsgrupper som har jobbat tillsammans en längre tid och därför är sammansvetsade. Det 

låter som om detta vore ett vinnande koncept, men det är tyvärr långt ifrån sanningen. Det 

är inte ovanligt att grupptänkande leder till att gruppmedlemmarna känner sig osårbara och 

det finns inget de inte klarar av. Med andra ord tappar gruppen kontakten med 

verkligheten, vilket leder till att de fattar dåliga beslut. Kommer det in en ny medlem i 

gruppen är det lätt att denne påverkas av grupptrycket. 152  

 

Passer och Smith beskriver beslutsprocessen i en grupp med grupptänk på följande vis 

”When a group of like-minded people discusses an issue, the ”average” opinion of group 

members tends to become more extreme.”153 Detta innebär att när en grupp med 

groupthink ska fatta ett beslut så sporrar de varandra att ta mer och mer ”extrema” beslut. 
154 

 

Beslutsprocesserna kan även bli påverkade av att gruppmedlemmarna i en starkt 

sammankopplad grupp slutar kritisera varandra. Detta för att de vill komma fram till 

konsensus i en viss fråga. Denna brist på kritiskt tänkande är också sammankopplat till 

begreppet grupptänkande.155 

                                                      
150 Angelöw, B & Jonsson, T (2000) 
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153 Passer, M & Smith, R (2007) sid. 632 
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3.6 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
Kapitlet inleddes med allmän information om vad ett projekt är och vad som menas med 

både ett lyckat och misslyckat projekt. Vi fann detta relevant därför att vad som definierar 

ett projekt är inte en självklar fråga. Samt att det gav oss en naturlig fortsättning för vidare 

arbete med Projektledning, vilken är nästa avsnitt i kapitlet.  

 

I projektledningsavsnittet valdes fem fenomen ut som vi anser vara viktiga inom 

projektledning. De fem fenomen är; arbetssätt, roller, informationsflöde & kommunikation, 

dokumentation och ledarskap & styrning.  

 

Nästa avsnitt som behandlades var Agila modeller. Då vi valt att jämföra vårt empiriska 

material med en aktuell agil modell ansåg vi att studien var i behov av en förklaring av 

begreppet agil modell. Avsnittet innehåller också vilka likheter och skillnader det finns 

mellan olika agila modeller samt allmän teori om hur en projektledares roll kan se ut i 

dessa projekt.  

 

Vidare fortsatte teorin med den valda agila modellen Scrum. Vi valde som sagt Scrum för 

detta är en modell som är aktuell i dagsläget och som många företag försöker implementera 

i sina projekt. I Scrumavsnittet valde vi samma upplägg som i projektledningsavsnittet, det 

vill säga; arbetssätt, roller, informationsflöde & kommunikation, dokumentation och 

styrning & regler. Vi valde även att lägga till delen Scrum i större projekt då vi redan innan 

visste att FOI:s projekt var av en större karaktär.  

 

Avslutningsvis i detta kapitel fanns avsnittet Gruppsociologi. I detta avsnitt behandlas 

fenomen som vilka typer av grupper som finns, olika gruppstrukturer samt hur en 

beslutsprocess kan se ut och påverka gruppen.  

 

I analysen kommer vi framför allt att använda oss av avsnitten om Projektledning, Scrum 

och Gruppsociologi då vår fokus med studien ligger under dessa fenomen. Dessa avsnitt 

kommer att ge oss en bra grund för att utföra en väl genomtänkt analys.  
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras det empiriska material som samlats in. Intervjuerna är 

genomförda på FOI mellan april och maj. Empirin gäller inte på hela FOI, eftersom det vi 

har valt att kalla för FOI:s grundmodell enbart är anpassad till Magnus Sparfs projekt. 

Det vill säga att andra projekt på FOI inte nödvändigtvis använder sig av den här 

modellen. För att tydiggöra spårbarheten i kapitlet kommer vi att referera till respektive 

bilagor som innehåller respondenternas intervjuer. 

4.1 Bakgrundsinformation om FOI 
År 2001 bildades FOI genom en sammanslagning av de tidigare myndigheterna Försvarets 

Forskningsanstalt (FOA) och Flygtekniska Försöksanstalten (FFA). Huvudkontoret är 

stationerat i Kista i Stockholm, men det finns även verksamhet i Linköping, Umeå och 

Grindsjön. År 2007 var antalet anställda ungefär 1000 personer, där 800 utav dem var 

forskare.156  

 

 FOI har en framstående utveckling av sensorsystem, till exempel radar, laser och optik, 

och är nu ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Några 

exempel på arbetsområden är; ta fram system för krishantering vid större olyckor och 

katastrofliknande händelser, utveckla modeller för hantering av farliga ämnen och 

säkerhetspolitiska studier och analyser.157 

4.2 Projektet på FOI 
Målet med projektet är att leverera två utvärderingar med två olika perspektiv. Det första 

perspektivet är ett personal- och organisationsrelaterat perspektiv. Det andra perspektivet 

är baserat på kostnaden av införandet av ett nytt arbetssätt i försvarsmakten, som omfattar 

metodik, ramverk och struktur. Det finns även ett tredje mål, att leverera en ny version av 

handling och målsättningsarbete.  

 

Projektet anses vara ett stort projekt på FOI då det fortlöper till den 15 december samt att 

det är många milstolpar som ska levereras till slutkunden. Antalet inblandade i projektet 

uppskattas till 15 personer där de är engagerade i allt ifrån en halv månad till fyra månader 
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beroende på arbetsuppgiften. De personer som valdes att intervjua är; Magnus Sparf, Linda 

Sjödin, Sofie Pilemalm, Henrik Allberg och Birgitta Kylesten. Förutom deras respektive 

roller i projektet har samtliga befattningen forskare på FOI. Personerna valdes med tanke 

på att få olika perspektiv ifrån projektgruppen. Vilka roller och hur hierarkin för dessa 

roller ser ut visas i bilden nedan. 

Projektledare

Magnus Sparf

Biträdande 

Projektledare

Linda Sjödin

Delprojektledare

Sofie Pilemalm

Projektdeltagare

Henrik Allberg

Projektdeltagare

Birgitta Kylesten

 

Figur 4.1 – Roller i projekt. Beskriver vilka roller som ingår i FOI:s grundmodell samt vilka vi har valt att 

intervjua. 

4.3 Arbetssätt 
Magnus Sparf förespråkar för kreativt och självständigt arbete hos sina medarbetare. Han 

anser att det är viktigt att lita på medarbetarna. Sparf menar att han kan lita på sina 

medarbetare eftersom ”... de forskare som jobbar här har ett akademiskt arbetssätt och har 

en vana att fånga en luddig frågeställning och konkretisera ner den.”158 För att kontrollera 

hur projektet ligger till gentemot milstolpar och leveranser samlar projektledaren de 

ansvariga för varje arbetsuppgift. Innan det mötet tas ett underlag fram från föregående 

möte för att lättare kunna se projektets utveckling. Om det behövs har även projektledaren 

här chansen att arrangera om ansvar för att leveranserna ska kunna utföras. 

 

Ifall projektet har delprojektledare behöver inte denna följa projektledarens ursprungliga 

projektmodell. Istället kan delprojektledaren använda sig av den metod denne tycker 
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lämpar sig bäst för att slutföra leveransen. Sparf tillämpar detta sätt att arbeta för alla 

projektmedarbetare, han menar ”... jag vill ju att folk ska ta ansvar själva. Så att de kan 

definiera egna arbetsuppgifter.”159. Pilemalm bekräftar detta genom att berätta om den 

metod hon valt att arbeta efter ”... det är väl en kvalitativ forskningsmetod. Det vi använder 

är intervjuer, kvalitativa enkäter och eventuellt en del observationer.”160 

 

FOI är en organisation som ständigt jobbar i projekt. Trots detta tillhör det vardagen för en 

medarbetare att arbeta självständigt på sitt kontor. Det sker med andra ord väldigt lite 

arbete gemensamt inom grupperna. Arbetsuppgifterna delegeras ut till de medarbetare som 

tros kunna utföra arbetet på bästa sätt. Därefter är det upp till denne att lösa uppgiften själv.  

 

Under delprojektledaren finns det i detta projekt två projektdeltagare. Pilemalm säger ”... 

jag har ju två stycken som gör mest av det praktiska jobbet. Det vill säga utför intervjuer 

deltar i observationer. Jag tittar mer så att det blir bra och så att de gör på rätt sätt och att 

det blir vettigt resultat.”161 Samtidigt som delprojektledaren ska vara något slags stöd för 

projektdeltagarna, är det mycket administrativt och planerande arbete.  

4.4 Roller 
Till att börja med finns det en projektberedare som, precis som namnet antyder, förbereder 

projektet. Denna tar fram underlag som är viktiga för att projektet ens ska få starta. 

Exempel på detta kan vara att ta fram vilka behov kunden har, förslag på vad FOI kan göra 

åt det, men även ta emot en offertförfrågan från kunden för att senare själva skicka en 

offert till kunden. Efter detta blir det till en beställning. 

 

När beställningen är gjord väljs en projektledare. I många fall utses projektberedaren till 

projektledare då denna har mycket god kunskap om problemområdet, vilket ses som en 

klar fördel på FOI. Projektledarens uppgift är att välja de resurser som behövs för att kunna 

prestera önskat resultat gentemot kunden. Med resurser menas inte enbart medarbetarna, 

utan även materiella ting och lokaler för att nämna några exempel.  
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Utöver dessa två roller finns det inga fler bestämda roller i FOI:s grundmodell. Istället 

väljs projektgruppen utifrån vilka kompetenser som behövs för att uppnå det önskade 

resultatet. Sparf påpekar att det i detta skeende är väldigt viktigt för projektet att ”rätt” 

kompetens utses. Ifall inte rätt kompetens utses säger han ”Då kan den personen behöva 

lära sig om någonting från gymnasienivå, och det har man inte riktigt tid med. Då blir det 

ett problem, för då måste man rotera ur den personen”162. För att rotera ut någon ur ett 

projekt skrivs den resursens tid ner, så att de inte förväntas lägga ner så mycket tid i 

projektet. 

 

Det är inte ovanligt att projektledaren utser delprojektledare i stora projekt som denna. 

Vilket är precis vad Magnus Sparf har gjort i detta fall. Delprojektledaren rapporterar 

direkt till projektledaren, men har mycket fria händer avseende hur de ska utföra sina 

arbetsuppgifter. Det faller även på delprojektledarens lott att ha ständig återmatning för att 

kontrollera att arbetsuppgifterna utförs i tid.  

 

I det undersökta projektet finns det ännu en roll, vilket är en biträdande projektledare. Den 

biträdande projektledaren sköter den administrativa delen av projektledning, samtidigt som 

denne lärs upp för att senare kunna leda egna projekt. Sjödin säger ” Tanken är väl att jag 

ska lösa all projektadministration och sen ska Magnus syssla med den övergripande 

projektledningen. Men sen eftersom jag inte kan alla rutiner så blir det så att han stöttar 

mig lite i det. Samtidigt som jag gör det så lär han mig så att jag kan göra det själv 

sen.”163 

4.5 Informationsflöde och kommunikation 
Informationsflödet i dessa typer av projekt brukar gå i en strikt hierarkisk ordning, som 

följer den mall som organisationsschemat med mera klargör. Det betyder att för att fatta 

beslut som berör projektets innehåll behöver bara projektledaren vara med och besluta. 

Men om beslutet som diskuteras påverkar projektets uppbyggnad, till exempel budgeterad 

tid med mera, måste även en högre chef vara närvarande. Informationsflödet går vanligtvis 

från kund som har nya behov eller vill ändra definition av befintliga behov till 

projektledaren. Denne gör i sin tur en bedömning om vem av delprojektledarna som blir 
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påverkad av den nya informationen och förmedlar sedan information efter behov. Det 

mesta av denna information kommunicerar gruppmedlemmarna via e-post och 

telefonsamtal. Sjödin säger ” Det kommer ju förmodligen med största sannolikhet bli 

mycket mail. Telefon eller mail.”164 Men det sker även en mer ansikte mot ansikte 

kommunikation mellan projektmedarbetarna i de enskilda delprojekten. Pilemalm säger ” 

Magnus och jag sitter ju vägg i vägg. Så det är ju mer det här att man går in och pratar 

när det behövs.”165 

 

Denna ansikte-mot-ansikte kommunikation är för projektdeltagarna dock starkt knuten till 

vilken fas som projektet är i för tillfället. Allberg beskriver det på följande vis ”Det är 

både och, i planeringsfasen är det väldigt mycket grupparbete där man ska bestämma vad 

man ska göra”166. Det är i detta grupparbete, som i detta fall skedde i en grupp med två 

personer, som den huvudsakliga ansikte mot ansikte kommunikationen sker.  

4.6 Dokumentation 
Det finns flera olika former av dokumentation som används i arbetet med FOI:s 

grundmodell. Här följer några exempel på dokumentation som är viktiga för själva 

projektets överlevnad. 

 

Ett av huvuddokumenten är den preliminära projektplanen. I den beskrivs det preliminärt 

vad projektet ska leverera och vilka som ska arbeta med projektet, men även i vilken 

utsträckning de ska arbeta med det. Projektledaren Sparf beskriver dokumentet på följande 

vis, ”det är egentligen inte en projektplan utan en sammanfattande som formellt definierar 

projektet.”167. Det finns även i detta dokument beskrivet hur vissa frågor som handlar om 

eventuell säkerhet ska behandlas. En av de viktigaste funktionerna som den preliminära 

projektplanen har är att den fungerar som grund för ekonomisystemet vid beräkningar av 

resursallokering och resultat för specifika resurser.  

 

Offerten är ett dokument som beskriver vad projektet ska göra och hur det ska göras. 

Offerten går in mer på djupet än den preliminära projektplanen med avseende på vad 

                                                      
164 Sjödin sid. 2 
165 Pilemalm sid. 2 
166Allberg sid. 2 
167 Sparf sid. 3 



 

 
58 

 
 
 

projektet ska åstadkomma och hur det ska göras. Sparf beskriver dokumentet som ”[något] 

mer fylligt som beskriver vad projektet ska göra”168. Den viktigaste funktionen som 

offerten har är att fungera som stöd för chefer som bestämmer om projektet ska gå vidare 

från planeringsfasen. Detta godkännande behövs för att ett projekt ska kunna initieras. 

 

Ett annat dokument som är viktigt i det fortsatta arbetet med projektet är den egentliga 

projektplanen. Detta dokument är inte samma som den preliminära projektplanen, utan det 

är som en kombination av den preliminära projektplanen och offerten. Projektplanen som 

används i det fortlöpande arbetet med projektet är inte lika inriktat på resursallokering som 

den preliminära projektplanen, utan inriktar sig istället främst på vad som ska göras. 

Projektplanen är till skillnad från offerten ett levande dokument som ständigt ändras 

allteftersom nya behov uppstår och medlemmarna i projektgruppen kommer fram till nya 

insikter. Den ”levande” projektplanen utgår ”utifrån projektplanen med alla resurser och 

utifrån offerten”169. Detta resulterar sedan i Pilemalms beskrivning ”Det är ett planerade 

dokument för att veta vad man ska göra och för att redovisa vad som är gjort”170. 

 

 

Figur 4.2 – Dokumentation. Vilka dokument används samt vad de används i FOI:s grundmodell.  

4.7 Styrning och regler 
Projektet som Magnus Sparf är projektledare för på FOI är indelat i mindre delprojekt. 

Därför är det viktigt att Magnus Sparf är uppmärksam på när det blir för mycket arbete i 

något av delprojekten och delegerar om arbetsuppgifter till något av de andra 

småprojekten. Detta är inte alltid möjligt och projektledaren kan då inte styra om projektet 

som denne vill, utan måste istället fråga slutkunden vad som ska prioriteras.  
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Magnus Sparf vill inte styra sina medarbetare för mycket genom att ge dem strikta 

arbetsuppgifter. Han litar på dem och att de har den kunskapen som behövs för att utföra 

arbetsuppgiften. Däremot styr han hur mycket de ska jobba i projektet genom att göra en 

resurssäkring redan vid projektplaneringen. Det vill säga att han tar fram ett antal individer 

och hur många timmar de har på sig att arbeta på för att leverera någon form av önskat 

resultat.  

 

Även delprojektledaren anser att det är viktigt att lita på projektdeltagarna. Pilemalm säger 

om projektdeltagarna ”... jag ger dem en stor frihet”.171 Kylesten som är projektdeltagare 

bekräftar detta ”Det känns som om jag får göra hur jag vill eftersom jag har föreslagit 

metoden för Sofie, och att hon har accepterat det.”172  

4.8 Gruppsociologi  
Detta projekt består av ett stort projekt som i sin tur är uppbyggt av flera olika 

”delprojekt”. Sparf uppskattar att projektet kommer att omfatta ”Min bedömning just nu är 

att det kommer bli femton personer”173. Dessa personer har också olika mycket 

engagemang i projektet ”De är engagerad från fyra månader ner till en halv månad”174. 

Detta mäter hur många timmar respektive resurs förväntas ägna åt projektet. Delprojekten 

är mindre projekt inom det stora projektet som ägnar sig åt någon specifik uppgift. 

Delprojekten varierar i storlek men de består av ungefär tre personer.  

4.8.1 Primära eller sekundära grupper 

Det undersökta projektet på FOI anses vara av den större karaktären. Gruppen består av 

cirka femton projektmedlemmar uppdelade på två orter, Linköping och Stockholm. Som 

nämnts innan blir projektdeltagarna tilldelade arbetsuppgifter inom deras 

kompetensområde. Detta leder till att alla projektdeltagarna inte behöver interagera med 

varandra då de inte ens arbetar inom samma område.  

 

Däremot är projektgruppen uppdelade i mindre projekt med respektive projektdeltagare. På 

avdelningen i Linköping fanns det ett sådant i det undersökta projektet. Denna 
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delprojektgrupp arbetade mycket tillsammans och kan påverka varandra i beslut. Kylesten 

säger ”jag känner att vi påverkar väldigt mycket i det här delprojektet där vi arbetar”175. 

Detta kan låta som något negativt men Kylesten menar det som något positivt då hon kan 

känna sig delaktig i vilka beslut som tas inom delprojektet. Med andra ord finns det en 

öppen och god kommunikation mellan projektdeltagarna och delprojektledaren. Det är 

sedan delprojektledaren som får föra beslutet vidare till projektledaren för fortsatt 

diskussion.  

4.8.2 Typer av arbetsgrupper 

Samtidigt som det finns en tydlig hierarki i projektet på FOI, märks det att det är en 

avslappnad atmosfär att arbeta i. Det finns respekt för varandra och varandras 

kompetenser, men ändå är nivån trygg och projektmedlemmarna säger ”du” till varandra.  

 

Som nämndes ovan arbetar projektdeltagarna tillsammans inom det delprojekt de tillhör. 

Dock fick vi inte känslan av att interaktionen och samarbetet sträcker sig längre än så. De 

olika delprojekten arbetar mot samma mål, men eftersom de arbetar med olika 

kompetenser behövs det sällan interaktion dem emellan. Samtidigt är det ingen av 

projektdeltagarna som arbetar en längre tid i projektet, och kanske inte ens samtidigt som 

när de andra delprojekten väljer att arbeta. Med andra ord kan det finnas naturliga orsaker 

till varför interaktionen mellan de olika delprojekten inte nämns. 

 

På FOI arbetas det ofta i projekt och det vill säga i projektgrupper. Ändå sker själva 

utförandet av arbetet enskilt. Både Allberg och Sparf bekräftar detta genom att säga: ”Det 

är mycket arbete från sitt eget kontor ett tag, sen stämmer man av med medarbetaren”176 

och ”Det är väldigt sällan man sitter tillsammans och jobbar”177. Däremot är det vanligare 

med mer gemensamt arbete i de förberedande faserna. Det vill säga när 

delprojektgrupperna bestämmer hur de ska gå till väga för att uppnå bästa möjliga resultat. 

4.8.3 Gruppstrukturer 

Nedan presenteras de normer som kunnat urskiljas och vilken typ av roll- och 

maktfördelning som kan märkas på FOI.  
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Normer 

Beroende på vilken roll du har i ett projekt kan normer skilja sig åt. Som projektledare 

förväntas Sparf att leda projektet, men Sparf säger ”Jag måste även bidra mycket själv i 

arbetet, ledningsaspekten tonas ner lite.” Även Pilemalm och Sjödin som har ledande 

roller i projektet måste bidra mycket för att uppnå målen med leveranserna.  Kylesten säger 

”Henrik, jag och Sofie arbetar med det här tillsammans”.178 Sjödin själv berättar hur hon 

måste bidra genom att säga ” Ja det ligger ju i mitt ansvar, alla de leveranser vi har. Jag 

är ju ansvarig för samtliga leveranser. Mycket arbete blir ju att samla in underlag från 

övriga projektdeltagare och se till att det blir rapporter och så.”179 

 

Efter observationer innan och efter intervjuerna kunde ett par mindre normer urskiljas. 

Detta är inte normer som gäller enbart för projektgruppen utan kan träffas på varstans på 

FOI. Dessa normer är inte formella på något sätt utan har snarare uppstått under årens lopp. 

Ett exempel på en sådan norm är att när en kontorsdörr är stängd bör man inte störa. Då 

kan, som i vårt fall, en intervju eller ett viktigt telefonsamtal pågå. Om en kontorsdörr 

däremot är öppen brukar det inte vara några problem att komma med problem, ställa frågor 

eller be om tips med mera.  

 

En annan norm vi kunde observera var att projektdeltagarna inte verkar umgås utanför 

projektet. Istället går de till exempel på lunch snarare med vännen än kollegan. Det hör 

heller inte till ovanligheterna att tiden för lunchrasten är olika från individ till individ. 

Däremot finns det en given tid för när fikarasterna ska vara, något som verkar följas 

någorlunda bra av de flesta.  

 

 

 

Roller 

Det finns två ”ledder” på FOI:s avdelning i Linköping. Detta är verksamhetsledd och 

enhetsledd. Verksamhetsledden är den som bestämmer ifall ett projekt ska starta eller inte, 
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det vill säga att många av de högre cheferna sitter här. Vår kontaktperson Magnus Sparf 

sitter däremot på enhetsledden, det vill säga att han tillhör en kompetensenhet. Som 

projektledare/projektberedare är det Sparf som tar fram underlag som sedan tas under 

behandling av verksamhetsledden. ”Det innebär att man tar fram underlag som kundens 

behov, skriva ner ett förslag för vad vi kan göra, det innebär sen att kunden gör något som 

vi kallar en offertförfrågan som vi svarar på. Sen gör vi en offert tillbaks och sen blir det 

en beställning.”180  

 

Efter att beställningen är gjord är det dags att börja leverera till kunden. Arbetet utförs av 

enhetsledden och sprids på olika kompetensområden beroende på vad som ska levereras. 

Projektledaren behöver alltså inte enbart välja resurser från samma område som denne 

själv.  

 

Maktfördelning 

Det finns en tydlig maktfördelning på FOI. Till exempel säger både Allberg och Kylesten 

att de inte kan påverka stora beslut som tas i projektet, men Pilemalm anser att de vid 

behov hjälper henne att ta beslut gällande delprojektet. Sparf har även han svårt att påverka 

beslut som tas i planeringsfasen av sina egna projekt. Det är ledningen som avgör ifall ett 

projekt ska starta, omprövas eller läggas ner.  

 

Även i projektet finns det en tydlig maktfördelning. Sparf kan avgöra vem som ska arbeta i 

hans projekt genom att välja de resurser han anses vara bäst lämpade för arbetet. Däremot 

ser inte Sparf någon mening med att ”... trycka på en enskild medarbetare ...”181 gällande 

leveransen. Det är istället upp till delprojektledarna att ge Sparf återmatning om vad 

projektdeltagarna har gjort. Skulle de då upptäcka att projektet går för fort fram eller att det 

inte händer något alls är det upp till Sparf att reglera det.  

 

Det projektdeltagarna har makt över själva är hur de vill utföra den tilldelade 

arbetsuppgiften. Det finns inga givna arbetssätt och därför kan projektdeltagaren själv välja 

den metod denna anser vara bäst. Däremot kan det vara bra om projektdeltagaren vet 
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vilken metod som används. Kylesten säger ”det känns som om jag får göra hur jag vill 

eftersom jag föreslagit metoden för Sofie, och att hon har accepterat den.” 182 

4.8.4 Beslutsprocesser 

I den inledande fasen i ett projekt på FOI tar projektledaren först fram en offert som ett 

antal chefer ska kontrollera beroende på hur stor offerten är. Sedan görs en rimlig 

bedömning ifall projektet kan starta eller ifall offerten bör ändras. Sparf säger här att 

”projektledaren till viss del är frikopplad från det här beslutsfattande om vad som ska 

levereras, utan det är mer myndigheten”183. Däremot ligger det på projektledarens bord att 

ta fram alla underlag för att beslut ska kunna tas, till exempel för offerter.  

 

Andra beslut som måste tas för att projektet ska kunna starta är att göra en resurssäkring. 

Det vill säga att ta fram ett antal individer som har ett antal timmar att jobba på i projektet. 

Det är projektdeltagarna som utför arbetsuppgifterna och därmed levererar. Skulle det 

uppstå problem att någon av individerna inte kan arbeta är det upp till projektledaren att 

fatta ett beslut om en lösning för problemet. Det är även viktigt att Sparf prioriterar vilka 

arbetsuppgifter som är viktigast att bli klara med först ifall det uppstår problem. Skulle 

problemet bli för stort kan beslutet istället behöva tas av kunden själv.  

 

Projektdeltagarna Allberg och Kylesten anser sig inte ha lika mycket makt. Allberg säger 

”den lilla del av utvärderingen vi ska göra är ganska styrd från början”.184 Han menar att 

det de ska göra är redan bestämt, däremot hur de vill utföra arbetet är upp till dem själva. 

Kylesten bekräftar detta genom att säga ”Henrik och jag har tagit fram vilken typ av metod 

vi ska använda oss av”.185 

4.9 Sammanfattning av empirin 
Kapitlet inledde med bakgrundsfakta om FOI och fakta om vad projektet handlade om. 

Detta för att läsaren skulle få en bättre bild av vad för slags företag och projekt som valts 

till studien.  
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Vidare följer empirin samma upplägg som teorin, det vill säga att vi presenterar vilket 

arbetssätt och vilka roller som vi kan identifiera i FOI:s grundmodell Sedan följer hur 

informationsflödet ser ut och vilken typ av kommunikation som används. Vi tar även upp 

vilken dokumentation som används samt hur projektet styrs och vilka regler som finns.  

 

För att enklare få en förståelse för hur projektgruppen fungerar har vi även här valt att 

presentera gruppsociologi. Även här har vi följt samma upplägg som i teorin med vilka 

primära och sekundära grupper det finns, samt vilka olika typer av arbetsgrupper som kan 

urskiljas, gruppstrukturer som innehåller normer, roller och maktfördelning samt vilka 

beslutsprocesser som kan urskiljas på FOI. 
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5 Analys och diskussion 
I detta kapitel kommer vi att arbeta med triangulering, det vill säga att vi gör en 

jämförelse mellan den teoretiska referensramen och det insamlade empiriska materialet. 

Analysen är uppbyggd med hjälp av frågor som är relaterade till vår frågeställning i 1.4. 

Analysen ligger som grund för de slutsatser som dras. Referenserna kommer att hanteras i 

fotnotsform. Då vi tar från egna bilagor kommer vi även att nämna sidnummer för att öka 

spårbarheten genom hela analysen. Syftet med analysen är att vi ska resonera oss fram till 

hur styrande ett projekt utan projektmodell är för projektmedlemmarna på FOI med 

avseende på utförandet av arbete. 

5.1 Hur skiljer sig de olika projektformerna åt? 
Projektet på FOI är ett omfattande projekt som inte kommer att generera någon mjukvara. 

Ett Scrumprojekt är vanligtvis ett mindre projekt som genererar någon typ av mjukvara. 

Dessa två olika projekttyper kan ses som väldigt inkompatibla, men det är de inte. Den här 

typen av projektledning används av Sparf i flera olika projekttyper, däribland 

mjukvaruprojekt. Även Scrumprojekt som omfattningsmässigt generellt är av en mindre 

karaktär kan anpassas till större projekt. Dock kan det enligt Richard Lyon och Marcus 

Evans186 krävas vissa ändringar i metodiken. 

5.2 Vilka skillnader och likheter finns det mellan arbetssätten i de 
olika projektformerna? 

Vi finner att Scrum och FOI:s arbetsätt har olikheter men också likheter. Den största 

skillnaden vi finner ligger i det dagliga arbetet. På FOI arbetar gruppmedlemmarna separat 

och det pågår lite interaktion individ till individ. Scrum uppmanar istället till en utbredd 

individuell interaktion. Denna typ av arbetsform leder till att projektmedarbetare i FOI:s 

projekt inte har samma tillgång på återmatning. Projektledningen har dock en utvecklad 

återmatning med varandra flera gånger i veckan.  

 

En gruppmedlem i ett Scrumprojekt har tillgång till väldigt mycket återmatning och vet 

därför med större säkerhet att han/hon utför ”rätt” saker. Stor del av denna återmatning 
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sker i form av de dagliga möten som Ken Schwaber187 anser vara en mycket viktig bit av 

Scrum. 

 

Likheterna som vi hittar mellan modellerna stämmer också bra överrens med de generella 

faserna i projekt som Wysocki188 beskriver. Det är först en inledningsfas, eller en 

planeringsfas. Därefter övergår projekt i ett utförande där resultatet för projektet skapas. 

Denna process är i båda modellerna iterativa och det värde som skapas görs det genom 

ständig förbättring. Den sista fasen i båda projekten är ett avslutande som gör produkten 

redo för kund. Detta tyder att båda modellerna följer den generella utveckling som ett 

projekt har. 

 

I ett tidigt skede i denna undersökning hade vi en intervju (som inte spelades in) med 

Magnus Sparf där han påpekade att han tyckte att Scrums sätt att ha dagliga möten tog för 

mycket tid. Han menade på att det var onödigt med tanke på deras sätt att arbeta. 

 

Detta tyder på att det dagliga arbetet för projektmedarbetarna på FOI är inte direkt styrt av 

någon projektledare. Detta kan vara både negativt och positivt för projektmedarbetarna. 

Det är negativt i det avseendet att de inte får någon bekräftelse på att de arbetar med rätt 

saker och att de inte får någon konstruktiv kritik från sina medarbetare. Det som är positivt 

är att de får arbeta självständigt och använda sina egna kunskaper till att bidra till 

projektets framgång. Det är även mindre resurskrävande att arbeta på detta sätt då inte alla 

projektdeltagare behöver sätta sig in i flera olika arbetsuppgifter. Denna typ av arbete är 

nog vad projektledaren Sparf efterstävar. 

5.3 Vilka skillnader och likheter finns det avseende roller i de 
olika projektformerna? 

Det går i projektet på FOI att urskilja flera olika tydliga roller men dessa kan snabbt delas 

in i två olika kategorier, projektledare eller projektmedarbetare. En person med titeln 

projektledare, delprojektledare eller biträdande projektledare har ungefär samma funktion. 

Deras ansvar är att se till att projektet fortgår som planerat och att saker och ting blir 
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utförda. De har även ansvaret att se till att detta sker på ett tillfredsställande sätt och att 

kvaliteten blir hög.  

 

En projektdeltagare kan också kallas för en resurs. Eftersom en resurs är delaktig i flera 

projekt samtidigt kan detta leda till otydliga roller för dem som är inblandade i projektet. 

Det kan exempelvis uppstå situationer där en medarbetare måste välja mellan att utföra 

olika uppgifter för olika projekt. Då löper projekten risk för att bli underprioriterade av 

medarbetaren. Kunden har i FOI:s olika projekt ingen direkt kontakt med de andra som 

arbetar i projektet. All återmatning och kvalitetssäkerställning av produkten som kunden är 

inblandad i sker via projektledaren, som också arbetar med att kunden förväntar sig ett 

rimligt resultat. Sparf kallar detta för ”expectation management”189, och beskriver det på 

följande sätt ”... det gäller att kunden har realistiska förväntningar på vad som 

levereras.”190.  

 

Eftersom Scrum är en lättrörlig och lättanpasslig projektmodell används den främst vid 

projekt där resultatet inte är fastställt till hundra procent. Det är i sådana projekt viktigt att 

snabbt kunna ändra arbetsuppgifter för nya mål och krav som kan uppstå efter att projektet 

redan startat. Detta eftersom kunden inte alltid är klar med vad denne är i behov av i sin 

mjukvara utan detta uppstår ju mer mjukvaran byggs upp och kunden kan börja förstå hur 

den ska användas. 

 

I ett Scrumprojekt har rollerna andra funktioner än de funktioner som rollerna har på FOI, 

däremot finns det liknande roller i båda modellerna. Scrummästaren, så som Ken 

Schwaber191 definierar den, har inte en ledande och auktoritär roll utan ses istället som en 

vägledare. Scrummästarens roll är att se till att ett visst antal regler följs och att kvaliteten 

på arbetet är så bra som det kan vara, han/hon ska även ge stöd åt gruppen med 

medarbetare när detta behövs. 
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190 Sparf sid. 9 
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68 

 
 
 

Gruppen som arbetar i ett Scrumprojekt har dock fler likheter med sin motpart i FOI:s 

grundmodell, projektmedarbetarna. I Scrum är det enligt Ken Schwaber192 viktigt att det är 

gruppen som fattar beslut om vad som ska göras och hur det ska göras. De har också 

mycket frihet när det gäller att avgöra hur detta arbete ska utföras. Detta liknar FOI:s 

projektarbetare då även de strukturerar sitt eget arbete och bestämmer sig för hur de ska nå 

sitt mål. Den stora skillnaden mellan dessa två roller är att i Scrum sker arbetet alltid i en 

grupp, på FOI sker mycket av detta arbete på egen hand. Sparf påpekar att ”Det är väldigt 

sällan man sitter tillsammans och jobbar.”193. Men han menar också på att ”Jag strävar 

efter att man jobbar tillsammans, jag tror ju på principer som parprogrammering, eller 

som i det här fallet, parskrivande av dokument.”194. Så detta med arbete i grupp verkar 

vara något som efterfrågas på FOI, men som inte praktiseras. Vi anser att det är eftertraktat 

eftersom arbete i grupp enligt både teori och empiri, leder till ett mer kvalitativt resultat 

och att den generella trivseln ökar i en mer integrerad grupp. 

 

Produktägaren har en mer aktiv roll i ett Scrumprojekt än en kund har i ett FOI projekt. En 

produktägare i Scrum är till viss del själv ansvarig för att den färdiga produkten fyller de 

krav som han/hon har ställt. Detta kan leda till fördelar då detta engagerar kunden eller 

projektägaren att själva ta ansvar för att det blir ett bra resultat. Detta kommer också att 

förenkla arbetet då kraven är tydligare under hela projektets gång. 

 

Strikt hierarki leder till lätt styrning. Med lätt styrning menar vi att projektdeltagarna blir 

styrda på så sätt att de blir delegerade en arbetsuppgift men själva får komma fram till en 

lösning för den. Det påverkas också av att projektledaren och delprojektledaren har 

återmatning gällande hur projektdeltagaren ligger till gällande leveransen till kunden. Om 

det är något problem med uppgiften inför leveransen är det upp till projektledaren att styra 

uppgiften i rätt riktning. 

 

Styrning kan bli lidande eftersom resurser arbetar med flera projekt samtidigt. Det är med 

andra ord inte säkert att projektdeltagarna arbetar inom samma projekt samtidigt. 

Projektledaren kan därför få problem med att styra projektet då en simpel sak som möten 
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kan bli svåra att ordna. Det är heller inte lätt för projektledaren att veta när 

projektdeltagaren väljer att arbeta med projektets arbetsuppgift. 

 

Kunden påverkar inte styrandet, eftersom det inte behövs detaljstyras på grund av vad 

projektet ska leverera. Det aktuella projektet ska ge försvarsmakten ett förslag på hur ett 

nytt arkitekturramverk ska kunna införas. Det betyder att kunden bara har lagt en offert och 

förväntar sig att projektet skapar resultaten. Projektdeltagarna är sedan tidigare väl insatta i 

kundens situation då det finns ett ständigt samarbete mellan organisationerna. Därför får 

kunden en nedtonad roll i det här projektet. Projektdeltagarna anser därför att de kan utföra 

arbetet effektivt utan kundens direkta inverkan. 

5.4 Vilka skillnader och likheter finns det avseende 
informationsflödet och kommunikationen i de olika 
projektformerna? 

Den största delen av kommunikationen på FOI sker via e-mail och telefonsamtal. Men 

muntlig kommunikation via ansikte till ansikte förekommer också i de mindre 

delprojekten. Men på grund av flera olika faktorer sker den största delen av 

kommunikationen via e-mail och telefonsamtal. I ett Scrumprojekt är det vanligtvis helt 

tvärtom. Där sker det minst ett möte om dagen där projektmedarbetarna i gruppen sitter 

och diskuterar vad som ska göras, hur det ska göras och om de behöver någon hjälp med 

att utföra dessa uppgifter. Men detta är givetvis bara ett minimikrav och vidare kontakt 

uppmanas. I ett Scrumprojekt tas dock ibland kontakt via e-mail, ett exempel på detta är 

när dokument ska skickas. 

 

På FOI efterfrågas det mer ansikte till ansikte kontakt. Sparf menar att ”Det sker väldigt 

lite gemensamt arbete i grupp.”195. Det verkar också som om det är något som han vill 

ändra på. Även projektmedarbetare noterar saker som ”Men nu har ju Henrik anammat det 

här [grupparbete] och tycker att det är intressant, så det blir en trygghet och man hittar ju 

varandra och ger feedback så att man kommer längre och det är ju roligare att jobba.”196 

och ”Sen sitter vi ganska nära varandra just nu så jag föredrar att gå till personen i fråga 

och prata med honom eller henne. Därför att jag tycker det är bättre med en personlig 
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kontakt om man ska diskutera några frågor.”197. Dessa citat kommer från två 

delprojektmedarbetare som har arbetat tillsammans för att utveckla en metodik för fortsatt 

arbete. Det tyder på att det även på FOI uppskattas när chansen ges att arbeta i grupp. 

Dessa chanser sker dock bara i vissa faser av projektet. Detta gäller för de 

projektmedarbetare som finns i projektet. Projektledning (Sparf, Pilemalm och Sjödin) har 

dock en ständig ansikte-mot-ansikte kontakt igenom hela projektet. 

 

Då Scrum främst används vid mjukvaruutvecklingsprojekt är det viktigt för 

projektdeltagarna att ha en ständig återmatning. Eftersom det ingår mycket programmering 

i sådana projekt blir projektdeltagarna beroende på varandras resultat och kan i många fall 

inte fortsätta arbeta ifall de inte vet hur resterande projektdeltagares resultat ser ut. Det är 

därför viktigt att alla projektdeltagarna är med på de dagliga Scrummötena, både för sin 

egen arbetstakts skull, men även för att andra ska kunna arbeta efter egna uppvisade 

resultat. Ifall en projektdeltagare känner att denne inte kan arbeta vidare är det speciellt 

viktigt att kunna besvara frågan ”Är det något som hindrar mig från att utföra mitt 

arbete?” vid Scrummöten. 

 

Styrningen i projektet på FOI är antagligen hjälpt av att projektledningens kommunikation 

sker på en daglig basis och med ansikte mot ansikte kontakt. Detta eftersom det då blir 

lättare för projektledningen att tillsammans avgöra hur specifika situationer ska hanteras. 

Denna typ av kommunikation saknas dock hos projektdeltagarna där den största delen av 

kommunikationen sker via telefon och e-mail. Denna ansikte-mot-ansikte kontakt kan vara 

svår att uppnå på projektdeltagarnivå eftersom projektdeltagarna inte nödvändigtvis sitter 

nära varandra. Det är dock något som Sparf efterfrågar mer av i sina projekt då han i 

framtiden vill se parprogrammering och att skriva dokument i par.  

5.5 Vilka skillnader och likheter finns det avseende 
dokumentation i de olika projektformerna? 

Sättet att hantera dokumentation i dessa två modeller är ganska olika, även fast 

dokumentationsbehoven är likartade. I ett Scrumprojekt arbetar gruppen med ett ständigt 

uppdaterat dokument som enligt modellen kallas för ”product backlog”. Detta ständigt 

uppdaterade dokument innehåller information om vad som är gjort och vad som förväntas 
                                                      
197 Allberg sid. 2 
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utföras i projektet. I FOI:s grundmodell finns liknande dokument men de är uppdelade i 

flera separata dokument istället för ett gemensamt som i Scrum. Detta kan ge mindre 

enhetlighet och ett gemensamt dokument kan vara att föredra. Vi tar stöd i Gary 

Heerkens198 teorier kring dokumentation när vi analyserar denna fråga. 

 

Det är bra att dessa levande dokument finns i båda modellerna då det är mycket viktigt i 

alla projekt att veta vad som är utfört och vad som är planlagt. Utan denna syn in i 

framtiden är det svårt att arbeta i nuet. 

 

FOI:s modell kan ge en tydligare spårbarhet och översikt över resursallokering då det finns 

ett specifikt dokument som hanterar just detta. Detta underlättar mycket, speciellt i större 

projekt då det blir tydligt hur mycket en viss resurs förväntas arbeta i projektet. 

 

Scrums försök att följa Ken Schwabers199 filosofi och minimera dokumentation och att 

hålla informationsflödet till något som ska ske muntligt kan dock ge flera positiva effekter. 

Vi märkte i vår undersökning att det verkade som om de flesta på FOI anser att deras 

projekt skulle vara bättre om de kunde utveckla den mänskliga interaktionen i arbetet. 

 

Dokumentation som berör gruppmedlemmarna direkt är de memon och rapporter som de 

tillverkar som resultat för projektet. Dessa dokument sammanställs av Sjödin och blir till 

grund för när projektledningen kalkylerar vad som är gjort och vad som behöver göras. 

Sjödin beskriver processen på följande vis ” Mycket arbete blir ju att samla in underlag 

från övriga projektdeltagare och se till att det blir rapporter och så.”200 

 

Styrningen av det dagliga arbetet underlättas tack vare användandet av en ständigt 

uppdaterad projektplan. Men på grund av bristen på styrning på låg nivå bland 

projektdeltagarna kan det vara svårt att hålla dokumentet ständigt uppdaterat dag för dag. 

Istället uppdaterar ledningen dokumentet varannan vecka och får då en bild över hur de 

ligger till enligt de planerade leveranserna. Eftersom projektledningen som arbetar med 
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detta dokument inte utövar något direkt styrande utan det dagliga arbetet anses det inte 

behöva en mer frekvent uppdatering av detta dokument. 

5.6 Vilka metoder för styrning används i de olika 
projektformerna? 

Svensson och von Otter påstår att det finns tre olika strategier för att styra och leda ett 

projekt; planeringsstrategin, aktiveringsstrategin och nätverksstrategin. På FOI påstod 

projektledaren Sparf att de inte följde en given mall eller strategi för att styra projektet. 

Han menade att det är viktigt att våga lita på sina medarbetare och därmed stärka deras 

motivation i arbetet. Detta är något vi finner stämmer i viss mån med den så kallade 

aktiveringsstrategin. Men eftersom det är Sparf som tar de stora besluten i projektet finns 

det även vissa likheter med planeringsstrategin. Med andra ord använder sig FOI av delar 

från båda dessa strategier för att kunna arbeta med projektet på bästa sätt.  

 

Scrums skapare Ken Schwaber201 menar på att Scrums styrningssätt skiljer sig markant 

från de traditionella projektmodellerna. Scrummästaren följer de förhållningsregler som 

finns färdiga i Scrum istället för att styra gruppen. Han utför alltså ingen auktoritär makt 

utan fungerar istället som ett stöd och en vägledare för gruppen. Detta sätt att styra ett 

projekt är olikt de tre traditionella sätten att styra som Svensson och von Otter definierar. 

Om vi skulle försöka likna det vid något av de sätten så kommer det även här närmast 

aktiveringsstrategin. Detta för att styrningen i Scrum till mycket stor del handlar om att 

motivera en arbetsgrupp som når ett resultat. 

 

På FOI är det projektledarna som tar alla stora beslut och sedan delegerar ut uppgifter till 

deltagarna. Projektmedarbetarna har därefter stor frihet när det kommer till hur de ska gå 

tillväga för att utföra dessa uppgifter. Styrningen sker dock från topp till botten. I Scrum 

sker styrningen lite annorlunda då det är gruppen som beslutar vad som ska göras och hur 

detta ska ske. Projektledaren har istället en stödjande roll och kunskap om de regler som 

ska följas. 
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5.7 Hur påverkas grupperna av de olika projektformerna? 
I detta avsnitt presenteras hur projektgrupperna påverkas beroende på vilken projektform 

som används. Bland annat har vi valt att fokusera på om grupperna är primära eller 

sekundära, samt vilka olika typer av arbetsgrupper som används i de olika 

projektformerna. 

5.7.1 Primära eller sekundära grupper? 

Gruppen i det här projektet kan delas in i flera olika delar. Dels finns den stora 

projektgruppen med alla inblandade parter i projektet. Men sedan finns det också 

”delprojekt” som är delar av det stora projektet och består av cirka tre personer. Den stora 

projektgruppen är mest lik en sekundärgrupp då nästintill all kommunikation sker via e-

mail och telefonkontakt. Sparf förklarar detta genom att förtydliga följande ”Det är i 

princip en omöjlighet att få loss alla vid samma tillfälle eftersom ingen arbetar heltid med 

det här projektet”202. Ledningen för den stora projektgruppen har dock nyligen träffats för 

att diskutera projektets utgång på ett så kallat ”internat”. Ett internat är ett möte där 

övergripande projektfrågor diskuteras av projektledningen. Biträdande projektledare Linda 

Sjödin beskriver internatet på följande vis ”... förra veckan ett projektinternat där vi 

startade upp projektet och gick igenom alla leveranser och vad vi förväntade oss.”203 De 

kommer även att ha uppföljningsmöten via videokonferens i framtiden för att sköta 

avstämning. 

 

Det är dock annorlunda med vissa av de mindre delprojektgrupperna. I en av de mindre 

delprojektgrupperna, den som består av Pilemalm, Allberg och Kylesten har medarbetarna 

följande att säga om arbetet i grupp. Allberg säger ”Sen sitter vi ganska nära varandra just 

nu så jag föredrar att gå till personen ifråga och prata med honom eller henne”204. 

Kylesten har liknande kommentarer i diskussionen kring grupparbete ”... nu har ju Henrik 

anammat det här och tycker att det är intressant så det blir en trygghet och man hittar ju 

varandra och ger feedback så att man kommer längre och det är ju roligare att jobba.”205. 

Detta kan tyda på att i denna fas, i just detta delprojekt så uppfattar deltagarna sig själva 

som en primärgrupp. Detta eftersom de känner att de kan delge information till varandra, 
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de litar på varandra och mycket av kommunikationen sker ansikte mot ansikte. Det 

kommer antagligen att ske en förskjutning mot en sekundärgrupp när väl projektet drar 

igång på riktigt. Då kommer arbetet bli mer självständigt och risken finns att den direkta 

interaktionen mellan projektdeltagarna kommer minska. 

5.7.2 Vad finns det för olika typer arbetsgrupper i de olika 
projektgrupperna? 

Den stora projektgruppen måste enligt oss anses vara en splittrad grupp. Det finns lite 

kommunikation mellan de olika delprojekten. Detta kan bero på den geografiska 

fördelningen på projektet, eftersom en del av projektet arbetar i Stockholm och en del i 

Linköping. Förhoppningsvis får projektgruppen dock ta del av de fördelar som kommer 

med en splittrad grupp, nämligen att medlemmarna i gruppen gärna interagerar med sin 

omvärld. Det skulle i praktiken innebära att projektdeltagarna hämtar inspiration från andra 

håll än bara det som är givet inom FOI, vilket kan bidra till ett mer internsant slutresultat. 

 

Vi har även i en delprojektgrupp sett tydliga tecken på en splittrad grupptyp. I den berörda 

delprojektgruppen samarbetade projektdeltagarna med varandra för tillfället, men de var 

dock medvetna om att det antagligen skulle komma att ändras i nästa fas i projektet. De har 

även kontakt med sin omvärld då de tar hjälp av andra medarbetare på FOI om behov 

uppstår. Så om de lyckas bibehålla de kontakter de har för tillfället kommer de att närma 

sig den flexibla och mogna grupptypen. Denna grupptyp är att föredra då det mest 

kvalitativa arbetet utförs i denna grupptyp. 

 

I ett Scrumprojekt kan det istället väldigt lätt bli så att gruppen blir sluten. Detta eftersom 

väldigt mycket tid och energi läggs på att skapa en stark kärngrupp. Ken Schwaber206 

uppmanar till mycket interaktion mellan gruppmedlemmar men har dock inget krav på 

interaktion med externa parter. Detta kan leda till kommunikationssvårigheter mellan 

gruppen och omvärlden. Detta kan ha negativa följder för hela projektet. 

 

Större projekt som tillämpar Scrum får precis som på FOI splittrade arbetsgrupper. Richard 

Evans och Marcus Evans207 påpekar i en artikel att detta kan hända om inte åtgärder tas för 
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att få en mogen och flexibel grupp. Eftersom artikeln är byggd på empiriskt material och 

på grund av Angelöw och Jonssons208 teorier kring ämnet, kan det vara så att det är vanligt 

i stora Scrumprojekt att gruppen blir splittrad. 

 

Tabell 5.1 – Typer av arbetsgrupper. Beskriver hur de olika projektgrupperna ser ut i 

respektive projektform. 

 Hela projektet Delprojekt 

Splittrad grupp FOI/Scrum FOI 

Sluten grupp   Scrum 

Mogen/flexibel grupp    
 

5.7.3 Vilka skillnader och likheter finns det mellan strukturerna i 
grupperna i de olika projektformerna? 

Enligt teorin finns det tre olika fenomen som avgör en gruppstruktur. Dessa fenomen är 

normer, roller och maktfördelning. Vi har även försökt att integrera dessa tre med 

varandra i en viss mån. 

  

Normer 

”Normer är de regler som styr gruppen” säger Angelöw och Jonsson209. Informella 

normer är något som inte bestäms av gruppen själv, utan de uppstår i det tysta. Vi anser att 

detta är mer intressant än formella normer eftersom de formella normerna ofta är likartade 

ifrån projekt till projekt. Ett exempel på en formell norm kan vara att du ska arbeta dina 

timmar för att få din lön.  

 

För att undersöka dessa informella normer kunde vi inte ställa det som en fråga till våra 

respondenter utan vi försökte istället observera fenomenet vid de tillfällen vi intervjuade 

dem. Den mest ledande informella normen vi kunde urskilja var att projektledaren Sparf 

förväntas leda gruppen och projektet. Detta kan leda till problem då han är sakkunnig om 

projektet och själv måste bidra med mycket arbete inför leveranserna. 
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Andra informella normer som kan urskiljas är att gruppen inte verkar umgås utanför 

projektet då de hellre väljer att gå på lunch med vännen i samma korridor istället för 

kollegan i projektet. Vi tror att detta kan bero på att de inte har något behov av att diskutera 

frågor gällande projektet utanför det. Eftersom de sitter relativt nära varandra i huset och 

har en god kommunikation kan de istället när som helst prata om de problem som uppstår. 

Detta kan vara en bra arbetsmiljö för en nyrekryterad i ett projekt då denna ofta kan känna 

sig förvirrad om sina arbetsuppgifter. Det är bra eftersom denna känner att han kan få hjälp 

när denne behöver det.  

 

I Scrum finns det klara normer för hur ett projekt ska gå tillväga. Några exempel på 

formella normer i Scrum kan vara att det ska hållas ett dagligt Scrummöte på ca 15 

minuter. En norm under sådana möten kan vara att tre frågor ska ställas till varje 

projektdeltagare. På FOI hålls det sällan möten med hela projektgruppen. Då projektet är 

indelat med delprojektledare sker projektdeltagarnas återmatning till delprojektledaren som 

i sin tur ger denna information till projektledaren.  

 

Roller 

Den tydligaste rollfördelningen vi har sett på FOI är att Magnus Sparf har både en formell 

och en informell ledarroll. Alla i projektet verkar medvetna om att det är Sparf som tar de 

slutgiltiga besluten och de verkar tycka att det är en bra lösning. Ett exempel på det är när 

delprojektledaren Sofie Pilemalm uteblev från arbetet under en längre tid så gick 

projektmedarbetarna direkt ett steg upp på den hierarkiska stegen och rådfrågade istället 

Magnus Sparf. Kylesten beskriver situationen på följande vis ”Det skulle ju in något memo 

här och eftersom hon var borta … så har vi gått till Magnus istället och kollat om vi ska ta 

över nu istället eller hur ska vi göra?”210. Detta tyder på att gruppmedlemmarna är 

medvetna om den hierarkiska ordningen med formella chefer och att de också följer den. 

Även medarbetarna är medvetna om att de måste söka tillstånd för vissa handlingar och de 

är medvetna om vem de då ska vända sig till.  

 

I ett Scrumprojekt är rollfördelningen inom gruppen annorlunda. Där är det gruppen som är 

det mest centrala i arbetet. Scrummästaren finns bara med som stöd till gruppen och det är 

                                                      
210 Kylesten sid. 1 



 

 
77 

 
 
 

gruppen som har ledarrollen. Eftersom en Scrumprojektgrupp ser ut som den gör kan det 

bli svårt att hitta någon hierarkisk ordning. Det blir alltså inte någon självklar 

projektdeltagare som tar över rollen som Scrummästare ifall den ursprungliga 

Scrummästaren skulle försvinna för ett tag. Detta kan leda till en osäkerhet i gruppen och 

eventuellt kan det även bli svårt för gruppen att utföra sina arbetsuppgifter. Scrumprojekt 

förlitar sig på sina Scrummöten där gruppen får den återmatning de behöver för att kunna 

fortsätta med sina arbetsuppgifter. Får de inte denna återmatning kan det ta mycket tid att 

försöka finna nya sätt att få informationen.   

 

Maktfördelning 

Angelöw och Jonsson211 påstår att det finns två typer av makt, formell och informell makt. 

På FOI finns det klara maktskillnader mellan de olika rollerna. Projektledaren är den som 

bestämmer vilka resurser som ska användas i projektet. Denna resurs/projektdeltagare blir 

tilldelad en arbetsuppgift inom dennes kompetensområde och utför den.  Med andra ord 

kan vi urskilja en formell maktfördelning där rollerna blir utsedda av någon högre uppsatt 

inom organisationen. 

 

Samtidigt kan forskarna påverka sin egen situation då Allberg sa ”att komma med egna 

idéer för arbetsuppgifter är en förutsättning för att kunna bedriva verksamhet på FOI”. 

Detta är informell makt då den med kunskaperna inom ämnet leder och styr projektet. Men 

denna informella makt gäller bara i de områden som forskaren själv är utbildad i och ger 

ingen bestämmandemakt i projektet. Men det möjliggör dock för forskaren att arbeta 

självständigt med sitt arbete, då denne betraktas som ”mycket kunnig” på sitt område. 

 

I Scrum är maktfördelningen dock annorlunda. Eftersom rollerna i ett Scrumprojekt är 

olika de i traditionell projektledning så blir även maktfördelningen annorlunda. 

Scrummästaren som har den traditionella rollen som ”projektledare” utövar ingen direkt 

auktoritet. Enligt Ken Schwaber212 blir det mer effektivt om den beslutsfattande makten 

ligger hos gruppen. Enligt Svensson och von Otter213 är det viktigt med en tydlig ledarroll, 

detta ”rollbyte” kan vara en svår förändring för vissa att göra och i några Scrumprojekt 

                                                      
211 Angelöw, B & Jonsson, T (2000) 
212 Schwaber, K (2004) 
213 Svensson, L & von Otter, C (2007) 
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påverkar detta på ett negativt sätt då ingen i gruppen (inklusive Scrummästaren) vet vem 

som har bestämmanderätt. 

5.7.4 Beslutsprocesser 

Angelöw och Jonsson214 nämner mycket om konfront beteende som grupptryck, vilket kan 

leda till att en grupp tar felaktiga beslut. Med andra ord kan det påstås att beteende och 

åsikter kan förändras beroende på hur stark en grupp är. Detta är ett fenomen som vi inte 

hittar på FOI. FOI en arbetsplats som förespråkar för egen forskning och egentänkande. I 

det undersökta projektet på FOI finns det en god kommunikation. Projektledaren Sparf litar 

på sina projektdeltagare och därför kan situationer där det uppstår grupptryck undvikas. 

 

Ingen av projektdeltagarna hade något negativt att säga om beslutsprocessen. Uppstår det 

problem där ett beslut måste tas går det ofta att lösa problemet snabbt genom en muntlig 

kommunikation. Projektdeltagarna känner också att de när som helst kan ta kontakt med 

projektledarna för dessa beslut.  

 

Ett annat fenomen som kan vara vanligt i projektgrupper är grupptänkande, säger Angelöw 

och Jonsson215. Med grupptänkande menas här att en grupp är sammansvetsad och kan 

känna sig oövervinnerlig oavsett vilka problem som än uppstår. Detta kan leda till 

orationella beslut som varken gagnar gruppen eller någon annan. Inte heller här hittar vi 

likheter med den aktuella projektgruppen på FOI. Vi har fått intrycket av att 

projektdeltagarna känner varandra väl och ofta jobbar i samma projektgrupper. Dock är det 

mycket enskilt arbete där projektdeltagarna sitter på sina rum och utför sin arbetsuppgift. 

Det är sällan det är ett gemensamt arbete där beslut måste fattas av flera personer. För att 

upptäcka en större grupps beslutsfattande måste vi nog ta upp projektet på ledningsnivå.  

Det vill säga där beslut om projektet ska fortgå eller inte tas. Som vi nämnde innan finns 

det däremot en stor tillit till varandra och projektdeltagarna är öppna mot varandra. 

5.7.5 Hur påverkar gruppsociologin styrandet av det dagliga arbetet i 
projektet? 

Gruppdynamiken som finns på FOI grundar sig antagligen mycket i hur FOI ser ut som 

organisation. Organisationen består av forskare som är vana vid att arbeta självständigt och 

                                                      
214 Angelöw, B & Jonsson, T (2000) 
215 Ibid. 
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även är förväntade att arbeta på detta sätt från ledningshåll. Det finns flera olika orsaker till 

varför ledningen på FOI har valt att arbeta på detta sätt men den mest framstående som vi 

kunde hitta var att ledningen vill ta vara på den expertiskunskap som enskilda forskare 

besitter. 

 

Detta arbetssätt är nog en stor faktor till varför gruppen i det aktuella projektet ser ut som 

den gör. Alla projektmedlemmar är vana vid att arbeta på detta sätt och de är vana vid att 

inte umgås socialt med andra gruppmedlemmar i projektet. Detta eftersom de är 

involverade i flera projekt samtidigt och de har därför en umgängeskrets som inte är 

bestämd utav vilket projekt de för tillfället arbetar i. De umgås istället med kollegor som de 

exempelvis har ett närliggande rum eller som delar gemensamma intressen. 

 

Detta gör att projektledaren kan få svårt att detaljstyra projektet då denne nödvändigtvis 

inte är insatt i lösningen av arbetsuppgiften. Projektets resurser väljs efter deras 

kompetenser och de får därför fria händer gällande lösning av arbetsuppgift. Är inte 

resursen inom samma kompetensområde som projektledaren kan projektledaren få svårt att 

hjälpa och detaljstyra resursen ifall något problem skulle uppstå. 

5.8 Hur styrande är FOI:s projektmodell? 
FOI:s grundmodell är inte speciellt styrande för projektledningen som arbetar med den. 

Sparf arbetar mycket med delegering och ger varje enskild delprojektledare makten att 

själv bestämma hur de ska styra sitt delprojekt. I det delprojekt som vi undersökte lät 

delprojektledaren sina medarbetare bestämma arbetsmetodik själva. Dessa metoder 

bestämmer i sin tur hur arbetet ska gå till för projektdeltagarna som utför arbetet. Vi tror att 

detta sätt att driva delprojekt är likartade i hela projektet. Detta tyder på att styrningen är 

striktare på delprojektsnivå än i det stora projektet. 

 

Även utan en projektmodell sker styrningen som om det användes en modell på 

delprojektsnivå.  Detta eftersom Sparf har delegerat den styrande rollen i stor del till 

delprojektledarna. Delprojektledarna har därför som ansvar att projektdeltagarna utför sina 

arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt. Detta leder till att det inte behövs någon styrande 

projektmodell på en högre nivå då projektledaren sällan har en direkt kontakt med 
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projektdeltagarna. Ifall projektet ligger i fas eller ej och annan information, får 

projektledaren istället återmatning om ifrån delprojektledarna.  

 

Däremot vid beslutsfattande är det viktigt att styrandet sker på en högre nivå då det är 

projektledaren som har en direkt kontakt med kunden. Vid de fall då kunden måste 

kontaktas är beslutet av en sådan karaktär att projektledaren själv känner att denne inte kan 

ta beslutet själv. Vid mindre beslut däremot, kontakts inte kunden utan projektledaren tar 

dessa tillsammans med resterande parter i projektledningen. 

5.9 Sammanfattning av analysen 
Kapitlet inledde med en kort jämförelse mellan projektet på FOI och Scrummodellen. 

Vidare är analysen uppbyggd med frågor som är kopplade till vår frågeställning i 1.4 och 

även till vår uppbyggnad på föregående delar i studien. 

 

Frågorna där vi ställde den teoretiska referensramen mot det empiriska materialet löd; 

Vilka skillnader och likheter finns det mellan arbetssätten i de olika projektformerna? 

Vilka skillnader och likheter finns det avseende roller i de olika projektformerna? Vilka 

skillnader och likheter finns det avseende informationsflödet och kommunikationen i de 

olika projektformerna? Vilka skillnader och likheter finns det avseende dokumentation i de 

olika projektformerna? Vilka metoder för styrning används i de olika projektformerna?  

Fokus låg på att sätta det empiriska materialet mot teorin om Scrum. Dock ställdes det 

empiriska materialet även mot det teorin om allmän projektledning för att få ett bättre 

resultat senare i studien. 

 

Vidare i kapitlet hittas en fråga om gruppsociologi; Hur fungerar FOI:s grundmodell för 

projektdeltagarna? Denna fråga är i kategoriserad i tre underfrågor för att lättare kunna 

besvara frågan. Frågorna är: Primära eller sekundära grupper? Vad finns det för olika typer 

av arbetsgrupper i de olika projektgrupperna? Vilka skillnader och likheter finns det mellan 

strukturerna i grupperna i de olika projektformerna? Även beslutsprocesser ingår i detta 

avsnitt då bland annat grupptryck och grupptänk ligger i denna kategori. Även detta avsnitt 

består av en jämförelse med det empiriska materialet och den teoretiska referensramen. 

Teorin som valdes denna gång handlade om gruppsociologi. 
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Kapitlet avslutas med att en sammanställning av tidigare analys görs i 5.8. 

Sammanställningen består av analys som hjälper oss att besvara våra delfrågor som i sin 

tur kan ge oss svar till huvudfrågan.   
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6 Slutsatser 
I detta kapitel presenteras de resultat och slutsatser som kunnat urskiljas utifrån analysen. 

6.1 Hur skiljer sig de olika projektformerna åt? 
Vi har märkt att det finns väldigt många och väldigt stora skillnader mellan arbetet efter 

Scrummodellen och arbetet på FOI, där ingen formell projektmodell används. En av de 

tydligaste sakerna vi märkte med den här rapporten är att organisationer som inte använder 

någon formell projektmodell, lätt får en projektmodell som avspeglar organisationen.  

 

Sparf som är ”huvudprojektledare” för detta projekt var väldigt tydlig med att han inte 

arbetade efter någon specifik modell utan bara gjorde som situationen efterfrågade. Ändå 

märkte vi att hans arbetssätt är starkt kopplat till hur FOI ser ut som organisation. En sak 

som han tyckte var viktigt var att hans medarbetare själva hade mycket att säga till om i sitt 

arbete. Detta möjliggörs tack vare att FOI är en kompetensorganisation vars personal är 

utbildade att arbeta självständigt och kvalitativt. Vi fann även att eftersom vissa 

grunddokument, som exempelvis offerten var efterfrågad, så påverkade även det arbetet. 

Mycket energi blev nedlagt på att göra en grundlig och bra offert för att det gav projektet 

större chanser att bli antaget av chefer på högre positioner. Detta kan leda till ett 

omfattande merarbete, men det kan också bidra till en mer utförlig projektplan. 

 

Vi märkte även att eftersom modellen som Sparf använder sig av är så starkt kopplad till de 

organisatoriska förhållanden är själva modellen väldigt anpassade för den verksamhet som 

bedrivs på FOI. Scrum som modell skulle antagligen inte fungera optimalt i detta projekt 

eftersom det är så inriktat på just forskning och Scrum är anpassat till mindre IT-projekt. 

6.2 Vilka skillnader och likheter finns det mellan arbetssätten i de 
olika projektformerna? 

Vi tror att orsaken till varför Scrum har mer återmatning är på grund av den projekttyp som 

den inriktar sig på. Det är främst IT-projekt som avses när organisationer bestämmer sig 

för att använda Scrum. I den typen av projekt är det ofta viktigt med kontinuerlig 

återmatning eftersom det är av vikt att alla gruppmedlemmar arbetar åt samma håll. Detta 

är inte ett krav på FOI då det aktuella projektet är ett forskningsprojekt där mycket arbete 
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sker enskilt och även producerar enskilda resultat. Det sker dock en del arbete i grupp i 

vissa faser av projektet. 

 

Vi tror att projektformernas fasindelning är naturligt och kommer ganska mycket av sig 

självt. Det är nödvändigt att först bestämma vad som ska göras, sedan utföra det och till 

sist avsluta arbetet.  

 

En likhet mellan projektformerna är att båda kräver mycket egentänkande och frihet hos 

projektdeltagarna. I Scrum får projektdeltagarna själva välja vad de vill arbeta med i 

projektet och oftast även välja hur de vill utföra detta arbete. I FOI:s grundmodell 

förutsätts det att projektdeltagarna själva ska komma på en metod för att kunna leverera. 

Det som avviker i likheten är att i Scrum får projektdeltagarna själva välja vilka 

arbetsuppgifter de vill utföra. Medan i FOI:s grundmodell bli projektdeltagarna tilldelade 

arbetsuppgifter som passar deras kompetensområde.  

6.3 Vilka skillnader och likheter finns det avseende roller i de 
olika projektformerna? 

Det verkar som om FOI:s organisationsstruktur också påverkar rollerna i projektet. De 

formella ledarna är de personer som verkligen har beslutsfattandemakten i projektet. I ett 

Scrumprojekt kan det nog lätt bli svårt med rollerna då Scrummästaren innehar en 

traditionellt auktoritär roll men inte utövar auktoritet. Detta kan komma att leda till oklar 

rollfördelning och förvirring. 

 

Vi tror att det är lättare att fånga en kravbild från en kund om denne har rollen som en 

produktägare enligt Scrum. Vi anser att kunden kommer att uppdatera sina krav mer 

frekvent om denne är engagerad i projektet och får följa dess gång. Detta är dock inte 

nödvändigt i det undersökta projektet då kunden inte har någon egentlig kravbild, utan 

förväntar sig en utvärdering av hur ett införande av ett alternativt arbetssätt hos 

försvarsmakten kan ske. 

 

Gruppens roll som beslutsfattare är nog väldigt bra i de projekt där de fungerar. Vi tror 

dock att för att det ska fungera krävs det en skicklig Scrummästare som styr arbetet på 

”rätt” sätt. Så projektmedarbetarna på FOI har nog i dagsläget en bra rollfördelning då 
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Scrumkompetensen inte finns för tillfället. Dock ska tilläggas att Scrums sätt att hantera 

beslutsfattande antagligen är mycket inspirerade och motiverande för gruppen. Vi tror även 

att kvaliteten på den färdiga produkten höjs om gruppen som utför arbetet själva kunnat 

påverka processen. På FOI har projektmedlemmarna som arbetar under delprojektledarna, 

ingen direkt beslutanderätt och det kan vara svårt för dem att påverka beslut som tas i 

projektet. 

 

Det som blir tydligt i bilderna nedan är att rollernas funktioner är väldigt olika i Scrum och 

i FOI:s grundmodell. I Scrum sker interaktionen mellan medlemmarna i gruppen och det är 

även där flera andra viktiga funktioner finns. I FOI:s grundmodell sker istället 

interaktionen på en högre nivå och det är projektledare, delprojektledare och biträdande 

projektledare som har den interna interaktionen. Gruppen utför bara det arbete som 

projektledarna förmedlar. Kundens roll är också, som nämns ovan, olika i de olika 

modellerna eftersom de i Scrummodellen har en direkt kontakt med gruppen medan på FOI 

har de enbart kontakt med ledningen. 

 

 

Figur 6.1 – FOI:s roller. Beskriver vilka roller som finns I ett FOI projekt och vad dessa gör. 
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Figur 6.2 – Scrums roller. Beskriver vilka roller som finns i Scrum och vad dessa gör. 

6.4 Vilka skillnader och likheter finns det avseende 
informationsflödet och kommunikationen i de olika 
projektformerna? 

Kommunikationen på FOI sker inte så bra som det kan göra, men det verkar inte som om 

Scrums lösning kommer att fungera så mycket bättre. I nuläget verkar det som om alla 

inblandade parter i projektet på FOI strävar efter mer arbete i grupp och även mer ansikte 

mot ansikte kommunikation. Alla projektets medlemmar tycker att arbete som utförs i 

grupp blir både bättre och roligare. Men det är av projektledarens åsikt att dagliga 

Scrummöten är för resurskrävande och även onödiga. 

 

Detta håller vi till viss del med om, det är antagligen för mycket med ett dagligt 

Scrummöte för projektdeltagarna på FOI. Men det behöver inte betyda att denna typ av 

återmatning har många positiva effekter på utfört arbete även på FOI. Om arbetsformen 

med grupparbete som används i de inledande faserna av projektet, även brukades i senare 

faser skulle kanske både kvalitet och trivsel öka. 

 

För att lösa problemet med geografisk utspridning kommer det i framtiden att hållas 

videokonferensmöten varje månad. Dessa möten är till för att stämma av projektets 

utveckling. Men den mesta kontakten sker för tillfället via telefon och mail. Bilden nedan 

visar de olika kommunikationsvägar som FOI använder sig av i sitt dagliga arbete.  Sättet 

att kommunicera som är att föredra är ansikte mot ansikte kommunikation då denna 

kommunikationskanal även ger tillgång till indirekta budskap som kroppsspråk.  
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Figur 6.3 – Kommunikationskanaler. Beskriver de olika kommunikationskanaler som finns tillgängliga för 

aktörerna på FOI. 

6.5 Vilka skillnader och likheter finns det avseende 
dokumentation i de olika projektformerna? 

I projektet som utförs på FOI finns det ett antal dokument som är nödvändiga för att kunna 

starta ett projekt och även genomföra det. Men det finns även ett dokument som finns med 

under hela projektarbetet och det är projektplanen. Projektplanen är väldigt lik sin motpart 

i Scrum nämligen ”Product Backlogen”. Vi anser att detta dokument är väldigt viktigt för 

alla typer av projekt, då det innehåller framtida milstolpar och även information om vad 

som har blivit utfört i projektet. Det är en styrka i båda modellerna att detta dokument 

uppdateras ständigt. Vi tror dock att arbetet med att uppdatera detta dokument sker oftare i 

ett Scrumprojekt då den modellen har regler som kräver just detta. Magnus Sparf påpekade 

att det dokumentet skulle bli ständigt uppdaterat men att det inte skedde på en daglig basis. 

Vi anser dock att det är viktigare att hålla den här typen av dokument uppdaterade i 

mjukvaruprojekt och att det inte nödvändigtvis måste göras i ett forskningsprojekt. Detta 

för att i den här typen av forskningsprojekt är det inte nödvändigt för alla inblandade parter 

att veta vad som händer i hela projektet, hela tiden. 

 

I ett Scrumprojekt sker uppdateringen av dokumenten i de dagliga mötena som hålls och 

även när större möten, som sprintmöten, hålls. Denna typ av daglig dokumentation finns 

inte på FOI. Och projektmedarbetarna har inga krav på dokumentation de måste 

tillhandahålla dagligen. Vi tror att detta leder till mindre arbete för enskilda 
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projektdeltagare men det leder också till sämre överblick för projektdeltagarna på projektet 

i stort.  

 

Dokumenten som tillverkas av projektmedlemmarna är de artefakter som projektet ska 

leverera. Detta kan exempelvis vara memon och rapporter. Denna dokumentation används 

sedan för att stämma av hur mycket i projektet som har utförts och sedan räkna ut vad som 

är kvar och behöver utföras i framtiden.  Detta är ett bra sätt för de enskilda 

projektdeltagarna att själva få återmatning på sitt utförda arbete. 

6.6 Vilka metoder för styrning används i de olika 
projektformerna? 

På FOI är det mycket tydligt vilka regler som finns och även hur saker och ting ska utföras. 

Detta anser vi ger en stabil grund för projektdeltagarna då de vet vad de kan och inte kan 

göra. I ett Scrumprojekt styrs inte projektet på traditionellt vis utan det vägleds istället. Vi 

anser att Scrums tillvägagångssätt antagligen lägger grunden för en mycket kreativ och 

trevlig arbetsmiljö, men att det också kan bidra till viss förvirring. Detta på grund av 

oklarheter kring vem som egentligen har bestämmande rätt i vissa situationer. I vissa fall 

kan även detta gälla FOI då medarbetare ibland har flera olika chefer, då de är aktiva i 

olika projekt samt att de har en chef på sin avdelning. 

 

Bilderna nedan beskriver hur projektledaren påverkar gruppen. Det som nämns ovan 

stämmer i FOI:s fall mer in på situationen mellan delprojektledare och projektdeltagare än 

Sparfs roll som projektledare över hela projektet. Detta eftersom det är delprojektledaren 

som oftast har den direkta kontakten med projektdeltagarna, enligt bilden även kallat 

gruppen. På FOI förväntas även projektledarna på alla nivåer att bidra till det reslutat som 

projektet ger, detta i form av rapporter och memon. Detta kan komma att påverka den 

projektledning de bedriver då de själv också förväntas leverera resultat. 
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Figur 6.4 – Styrning Scrum. Beskriver hur projektledaren interagerar med gruppen 

 

 

Figur 6.5 – Styrning FOI. Beskriver hur projektledaren interagerar med gruppen 

 

6.7 Hur påverkas grupperna av de olika projektformerna? 
De normer som har skapats på FOI är också präglade av organisationens struktur. Det sker 

lite interaktion mellan gruppmedlemmar på raster och luncher, detta leder till sämre 

sammanhållning i gruppen. En trolig orsak till varför det är så är att projektmedarbetarna 

ofta arbetar i flera projekt samtidigt och därför har de svårt att hitta en specifik grupp att 

umgås med inom ett projekt. 
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Detta sätt att arbeta på leder till att FOI slipper oroa sig för fenomen som grupptryck och 

grupptänkande. Det negativa för projektet är att de inte får en gruppkänsla i projektet vilket 

kan leda till mindre engagemang för projektets slutmål. De slutför sin egen leverans för att 

sedan fortsätta till nästa projekt.  

 

Detta kan vara en av orsakerna till varför grupperna på FOI är splittrade både i det stora 

projektet och i delprojektet. Projektdeltagarna arbetar självständigt och som nämns innan, 

skapar sig inte någon gemensamhet i gruppen. Vi kan även säga att grupperna är av en 

sekundär karaktär då det inte finns någon direkt emotionell koppling mellan 

projektdeltagarna. 

 

För att få grupptypen mogen och flexibel, som är att föredra över den splittrade 

grupptypen, bör FOI lägga mer vikt på den sociala interaktionen mellan 

projektmedlemmar. Detta verkar dock inte vara något som FOI är intresserade av eftersom 

en resurs arbetar i flera projekt samtidigt. Det skulle bli mycket tidskrävande om alla 

projekt ansträngde sig för att skapa en mogen och flexibel grupptyp. Det skulle även vara 

mycket svårt för resurserna att skapa och upprätthålla relationerna med alla olika 

projektmedlemmar.  

 

Vi tror dock att projektgruppen på FOI på ett individuellt plan mår bra av den maktstruktur 

som nu finns. Det är klara ledarroller och formell- och informellmakt innehas av personer 

som har dessa ledarroller. Projektgruppen mår bra av att de tydliga rollerna och därför kan 

gruppen undvika missförstånd gällande dessa fenomen. Bilden nedan illustrerar hur 

maktfördelning, roller och normer påverkar en projektgrupp.  
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Figur 6.6 – Förhållandet mellan normer, roller och maktförhållanden. 

 

Gällande de beslutsprocesser som finns på FOI verkar gruppen trivas med att 

projektledaren tar besluten. Projektdeltagarna är inte intresserade av att diskutera sina 

arbetsuppgifter med kunden själv, då de har fått klara riktlinjer på vad som behöver utföras 

av dem. Däremot kan de stötta delprojektledaren i de beslut denne måste ta tillsammans 

med projektledaren. Detta är ett bra sätt att ta beslut på då de som är sakkunniga om hela 

projektet tar de nödvändiga besluten och ingen annan.  

6.8 Hur styrande är FOI:s projektmodell? 
Det vi kommit fram till är att FOI:s grundmodell inte är speciellt styrande för 

projektledningen som kan påverka alla sorters beslut. Den är dock styrande för 

projektdeltagarna som arbetar under delprojektledarna. För att påverka besluten som tas i 

projektet måste projektdeltagarna gå via den delprojektledare som är ledare över deras 

delprojekt. De måste sedan förmedla sina önskemål till denne och sen är det upp till 
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delprojektledaren att föra vidare denna information till Sparf som är huvudprojektledare. 

Denna starka hierarkiska struktur kan ha en negativ effekt på kreativiteten i projektet. 

 

Behovet för enskilda projektdeltagare att påverka och styra projektet är dock på låg nivå 

och vi har inte stött på någon projektmedlem som känner att han eller hon inte får fram 

sina åsikter. Så även om ett projekt inte använder en projektmodell så har vi inte märkt 

några direkta negativa konsekvenser av detta för de som arbetar på en lägre nivå. Vi anser 

även att det inte behövs någon formell modell på den högre nivån då själva utförandet av 

arbetet är delegerat till delprojektledaren och dess projektdeltagare.  

 

Det här sättet att arbeta på är ett medvetet val av Sparf då han inte vill att styrandet på en 

hög nivå ska få överhanden. Det finns ingen direkt struktur kring styrandet på en hög nivå, 

vilket leder till att styrningen sker på en arbetsnära nivå. Det vill säga att styrningen av det 

dagliga arbetet är starkt påverkat av de som arbetar med det.  
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7 Reflektion 
Ämnet projektledning är ett ämne som vi båda finner väldigt intressant och därmed var det 

ett självklart val att utföra en studie på. FOI valde vi då vi fick veta att de inte använder sig 

av någon formell projektmodell utan valde arbetssätt efter utförandet av arbetet. Vi tänkte 

att det skulle vara intressant att jämföra detta sätt att leda ett projekt med en idag väldigt 

aktuell projektmodell, valet föll därför på Scrum.  

 

Att gå in i denna studie i tron om att FOI inte använder sig av någon projektmodell visade 

sig vara fel. Några veckor in i studien kunde vi urskilja att det faktiskt används någon form 

av projektmodell. Dock är denna mest tydlig i de inledande faserna i projektet då en offert 

ska läggas både av kund och av FOI. Vid själva utförandet får projektdeltagarna själva 

bestämma hur de ska utföra sina arbetsuppgifter. Detta måste väl också ses som någon 

form av projektmodell? Därför började vi ställa oss frågan ifall det faktiskt inte alltid 

används antingen en formell eller informell projektmodell. Vi tror att ifall det skulle finnas 

total frihet för projektmedlemmarna inom ett projekt är det stor chans att projektet 

misslyckas. Ett projekt behöver med andra ord några riktlinjer för att uppnå ett bra resultat. 

 

Efter att ha utfört denna studie har vi upptäckt att jämförelsen där den ena projektformen 

riktar sig mot mjukvaruutveckling och den andra mot organisatorisk utveckling kan bli lite 

problematisk. Jämförelsen har därför blivit komplex och många generaliseringar har tagits 

för att kunna frambringa ett resultat. För att kunna göra dessa generaliseringar har vi varit 

tvungna att se på litteraturen med kritiska ögon. Att se på litteraturen med kritiska ögon har 

inte alltid varit lätt. Det är svårt att veta vem av författarna som är trovärdiga när de påstår 

olika saker. Vi har därför försökt att vara objektiva med vår litteraturläsning och använt oss 

av de som verkar mest rimliga gällande vårt val av studie.   

 

Ett annat problem vi stött på under arbetets gång var att projektet nyligen startat. Detta 

ledde till att projektdeltagarna ännu inte hade börjat arbeta i projektet och därför inte 

utgjort ett bra exempel som respondenter. Det vi var ute efter under intervjuerna var 

respondenternas erfarenheter och känslor kring projektet. Respondenterna som ställde upp 

på intervjuerna var väl valda och gav oss bra fakta att arbeta med, dock hade vi velat att 

respondenterna arbetat i projektet under en längre tid. 
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Vi har fått lära oss att en projektmodell som passar en viss typ av projekt inte passar andra 

typer. Därför spelar valet av projektmodell stor roll för projektets utgång. En fortsatt studie 

om valet av projektmodell och dess påverkan av projektets utgång skulle höja nivån av 

denna studie.  
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Bilaga 1 – Definitionslista 
 
Agil modell 

Kommer från engelskans agil som betyder lättrörlig. En agil modell är lätt att anpassa och 

har därför få förhållningsregler. Används ofta inom systemutveckling. 

FOI:s grundmodell 

Egenutvecklad utvecklingsmodell som FOI tagit fram. Används i det projekt vi har 

undersökt. 

GANTT-schema 

Typ av flödesschema som används för att beskriva olika faser inom projektledning. 

Hypotes 

Ett antagande om verkligheten 

Product backlog 

Ett dokument som används i hela utförandet av ett Scrumprojekt. Den innehåller vilka 

egenskaper produkten ska innehålla. 

Projekt 

En grupp som utför ett uppdrag.  

Projektledning 

Ett sätt att styra ett projekt. 

Sprint 

Ett tidsbestämt intervall där projektdeltagarna i ett Scrumprojekt ska utföra bestämda 

arbetsuppgifter. 

Sprint backlog 

Ett dokument som beskriver vad gruppen ska göra till nästa sprint. Används inom Scrum. 
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Bilaga 2 – Intervju med Magnus Sparf 
Vad har du för befattning på FOI? 

Forskare rent formellt sätt, sen utövar jag även rollen som projektledare 

 

Vad har du för roll i projektet? 

Förutom att jag är projektledare är jag även sakkunnig avseende vad hela projektet 

kommer att omfatta. Jag måste även bidra mycket själv i arbete, ledningsaspekten tonas ner 

lite.  

 

Metod: 

Vad kallar du din metod? 

Egentligen kallas den inget, den grundar sig på FOI’s sätt att lägga upp projekt med 

projektbeskrivningar, förtydligar på vad som ska leveras, fenomen, metodik. Säg FOI’s 

grundmodell. 

 

Vilka är dina arbetsuppgifter inom projektet? 

Projekt är det först när den slutgiltiga projektplanen är godkänd. Innan dess sker en massa 

andra saker. Det här projektet började egentligen redan i september 2008. Då dök det upp 

som ett behov hos en kund, vi fångade ett behov. Där kom jag in, sen kan man säga att 

under den fasen tills nu så har jag varit en slags projektberedare. Det innebär att man tar 

fram underlag som kundens behov, skriva ner ett förslag för vad vi kan göra, det innebär 

sen att kunden gör något som vi kallar en offertförfrågan som vi svarar på. Sen gör vi en 

offert tillbaks och sen blir det en beställning. Det har varit en niomånaders process i det här 

fallet, jag fick in beställningen på mitt bord denna vecka. Så det är förberedelsefasen, den 

är väldigt viktig för det är där vi gör de formella åtaganden, vad är det vi skall leverera. Det 

innebär också att man måste göra en bedömning på hur mycket resurser som kommer gå åt 

för att göra det. Det är den stora fasen för projektberedaren. Ofta blir projektberedaren 

senare projektledare, det behöver inte vara så utan det kan vara två skilda personer. Men 

det är en klar fördel om man får fortsätta efter att ha tagit fram behoven och dialoger, 

känner problemområdet. I det här fallet har jag nio månader i huvudet, och det är det jag 

ska sjösätta. Göra en bedömning för hur mycket som kommer gå åt sen. 



 

 
102 

 
 
 

Behovsbilden, kan den ändras under projektets gång? 

Den ändras löpande, därför är det ju frågan hur tydligt det är. Och det är som jag sa initialt, 

det här projektet är kanske inte så tydligt, alla leveranser är inte tydliga. Vissa av 

arbetsuppgifterna är mer av karaktären stöd. Just nu när vi kliver in med en bestämmelse 

har vi definierat upp 7 st. formella leveranser, men jag tror att när vi blir klara kommer det 

vara ett 20-tal olika dokument eller saker. Det visar ju på att i normalfallet, tar vi höjd över 

den här, trots att det har gått nio månader att genomföra projektberedningen där man gjort 

någon initial områdesanalys som därmed inte är tillräckligt djup. Det kommer också under 

projektets gång. 

 

Kommer kunden också vara inblandad i detta? 

Ja det blir ju det och det är egentligen där problematiken ligger. Initialt kan man kalla 

förberedelsefasen för säljfas, det är viktigt fas. Det är ju aldrig så att man kan koppla in 

obegränsat med resurser för att definiera upp exakt vad som ska göras. Så det är ju en risk 

varje företag tar, FOI tar ju en risk. Vi har ett antal personer som är overhead och springer 

runt och tar in dem här, fångar behov och gör säljresan, sen lyfter de in en eller två som ska 

utföra uppdraget. Men det är ju inte obegränsat med tid man har, utan man har några 

timmar här och några timmar där. Och nu släpper man ju loss den stora massan, de som 

ska utföra jobbet och då kommer det dyka upp nya saker. Kunden har fått nya idéer under 

dessa nio månader och har även lärt sig saker. 

 

Hur tas beslut enligt din metod? Till exempel att bestämma vilka behov som täcks av 

projektet. 

Ja, det sätts in i initiala behov. Det finns ju en organisation runt omkring. Jag får fram ett 

underlag på en offert sen finns det ett antal chefer ovanför mig som tittar över den 

beroende på hur stor offerten är, där gör de också en bedömning om det här stämmer 

överens osv. Till viss del är alltså projektledaren frikopplade från det här beslutsfattande 

om vad som ska levereras, t.ex. överenskommelsen utan det är mer myndigheten, FOI och 

kunden, det är ju egentligen där de formella åtagandena sker. Däremot så tar jag fram alla 

underlag för beslut, t.ex. underlag för offerter. 

Jag har dessutom gjort en resurssäkring, dvs. tagit fram ett antal individer som har ett antal 

timmar att jobba på. Dom ska ju då leverera någon form av önskat resultat. Blir det 
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problem då att folk inte kan jobba, det är sällan så att det är någon som jobbar heltid, då är 

det upp till mig som projektledare att lyfta den problematiken eller fatta beslut, gå ner att 

prata lite grann ”du måste göra det här”, men den personen säger ”jag kan inte”. Det kan 

vara så. Det kan ha varit ett annat fall som inte jag äger och där inte jag är projektledare, 

utan en annan projektledare som får bedöma som rimligt. I nio av tio fall går det att lösas 

muntligt, man lyckas prioritera om en plats där man står. Men ibland måste man gå några 

steg ovanför. Så resursplanering och allokering är en ganska stor del som projektledare och 

när det gäller beslutsfattande. Dessutom har vi sju leveranser som är avtalade, varje ny 

leverans vi kommer över måste jag ha koll på så att det inte blir för mycket. D.v.s. är det 

rimligt att vi kan leverera ytterligare 2 3 4 8 10 20, när gör vi fel saker i enlighet med 

ursprungsbeställningen. Detta hjälper jag till att prioritera. I det här fallet är kunden ganska 

diversifierad, vi går ut på flera olika deluppdrag skulle man kunna säga. Det här projektet 

består av massa småprojekt. Under ramen av varje litet projekt, blir det för mycket i ena 

och väldigt tryck där kanske vi måste börja plocka resurser från andra delar. Det är ju 

hanterbart i vissa procentuella delar, men blir det för mycket så måste jag gå tillbaka till 

kunden och fråga vad vi ska prioritera. Sen om det är ett beslut, det vet jag inte. 

 

Vilka roller finns det i din metod? 

Egentligen finns det väl bara projektberedare och sådana som utför själva arbetet. Forskare 

generellt sätt. Sen är ju detta en kompetensorganisation och jag har egentligen bara en 

programmerare i den bemärkelsen, sen är det kognitionsvetare, docenter i 

utvärderingsmetodik, ekonomer och systemutvecklare. Eftersom det inte är något 

kodknackarprojekt, så blir det en nivå ovanför. Vi gör de tidigare faserna i vad teoretiskt 

sätt skulle kunna bli ett informationssystem. Vi tar fram metodik för hur Försvarsmakten 

egentligen ska jobba med användarkrav för specifikationer för förbandssystem. Så 

teoretiskt sätt skulle en output kunna vara att FM ska tillämpa Scrum, men så blir det nog 

inte. 

 

Vad finns det för dokumentation i din metod? 

Det finns viss formell dokumentation, det finns en projektplan då. Men det är egentligen 

inte en projektplan utan en sammanfattande som formellt definierar projektet. Den 

beskriver projektet i övergripande drag, relaterat till ett antal olika aspekter. Den relaterar 
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till jämställdhetsaspekter, den relaterar till säkerhetsaspekter, den klargör vissa milstolpar 

och vad som ska levereras i milstolparna. Det finns också resursallokering som säger att 

jag ska ha en individ exempelvis Arne Andersson i tre månader. Det finns ingen tydlig 

koppling att Arne ska göra något speciellt. Det finns beskrivet vad vi ska göra men det 

finns inget som kopplar Arne till en viss uppgift egentligen. Utan den dialogen sker vid 

sidan om då jag går till Arnes chef och säger att ”hej, jag vill ha kognitionsvetare med 

modellerings erfarenhet”. Då svarar chefen att ”du får Arne”. 

 

Ändras dokumentationen om det sker ändringar, exempelvis vad som ska levereras 

vid en milstolpe? 

Det här arket används främst för resursallokeringen, så att ekonomisystemet kan göra en 

uppföljning över hur resurserna egentligen arbetar. Om Arne Andersson helt plötsligt blir 

bort prioriterad av chefen, och jag får Gustav Johansson istället, då är det bra att vi 

uppdaterar arket så att ekonomisystemet har koll på att alla jobbar som de ska. Så det 

används mest för uppföljning av resurser. Jag blir också debiterad för resor, inköp och 

sådana grejer också, på samma sätt. Men det är ju teoretiskt så att det ska uppdateras 

kontinuerligt, men i 9 fall av 10 så görs inte detta. 

 

Det som finns mer, som är mer fylligt som beskriver vad projektet ska göra är offerten. 

Detta beror på att vi är i den fasen av projektet just nu så där ser man vad vi ska göra. 

Offerten är mycket mer omfattande än projektplanen som istället är ett administrativt 

papper som ska in, och ge ett visst stöd för chefer som ska förstå vad det här projektet 

handlar om. Om vi gör över till nästa fas i projektet som inte hunnit dra igång än så är det 

den riktiga projektplaneringen där vi går igenom hur vi lägger upp vad vi faktiskt ska göra 

i milstolparna. Då handlar det att utifrån projektplanen med alla resurser och utifrån 

offerten så ska vi göra en ”riktig” projektplan. Den projektplanen är ett levande dokument 

som ständigt ändras efter behov.  

 

Har ni något specifikt arbetssätt? 

Kreativt och självständigt arbete. Jag litar på medarbetarna. Jag kan lita på medarbetarna 

eftersom de forskare som jobbar här har ett akademiskt arbetssätt och har en vana att fånga 

en luddig frågeställning och konkretisera ner den. Sättet jag följer upp är någon form av 
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resultat uppföljning. Jag gör en check, och har ni lovat att leverera så ska det bli levererat. 

Sen kollar man resursförbrukning. Har ni lovat att bli klara inom 10 månader och jag ser 

att ni inte har levererat någonting och ni har fem leveranser kvar. Då tar jag till mig dem 

som är ansvarig för respektive uppgift, och så kommer jag gå igenom och ha en liten 

check. Det kommer att tas fram ett underlag för uppföljning inför det mötet så att jag kan 

koppla tillbaka till vad som skulle göras. Sen kan jag arrangera om ansvar så att 

leveranserna går iväg. 

 

Hur styr du projektet?  

• Hur mycket ”frihet” har deltagarna? 

Jag vill ju att folk ska ta ansvar själva. Så att de kan definiera egna arbetsuppgifter. En 

svårighet om man kopplar tillbaka till projektledar fasen, är att jag inte vill definiera upp 

arbetsuppgifter för hårt. Jag vill att vi kan få en beställning från kunden, som ger oss stor 

handlingsfrihet. Så kan vi i ett senare skeende bestämma vilket arbetssätt och metodik vi 

vill använda. Med det menar jag, när delprojektledarna får en uppgift så tar de sin egen 

metodik. Dom börjar inte från ett vitt papper, det står att de ska göra först en rapport som 

beskriver hur de ska genomföra själva arbetet, sen en slutrapport där det finns lite 

kostnadsuppgifter osv. Sen får de köra. Dom tar fram sin egen metodik. I bästa fall kan 

detta ske redan i projektplaneringsfasen att jag tar till mig delprojektledarna och redan då 

beskriva metodiken. Men i många fall har man inte den tiden. Det finns ju alltid en risk, det 

är inte säkert att vi får en beställning och ju mer tid det tar desto mer kostar det för oss. 

 

Har ni någon standard för kvalitetssäkring, exempelvis ISO? 

På ren projektledningsnivå finns det inget speciellt. Förutom att när vi lämnar en leverans, i 

form av en rapport eller motsvarande, så finns det en granskningsprocedur. Så fyller man i 

ett dokument och beroende på digniteten på rapporten, om det är en vetenskaplig rapport så 

läser chefen ovanför mig och forskningschefen inom området den. Så då får den 

(kvalitetssäkring.) per automatik, det ligger inom FOI:s system när vi lämnar ifrån oss ett 

underlag. Däremot så finns det systemet bara kopplat till rapporter och dokument. Om jag 

ska åka och ha en presentation så granskas inte den här presentationen. Utan då är det upp 

till mig att någon kan se över mina bilder. Då faller jag tillbaka på att alla har en 

akademisk inställning och alla har kvalitets tänket. I många fall är det svårt att få igenom 
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en vetenskaplig publikation så man jobbar med hög kvalitet redan från början. Det går inte 

att fuska in någonting på en vetenskaplig konferens och detta smittar av sig på arbetet. 

CMM modeller (capability maturity modell) är ett sätt att certifiera hela företag och vårt 

CMM är väl det att vi är akademiker allihop och vi håller en hög kvalitet. 

 

Hur sker återmatning mot projektdeltagare? 

Initial matning, inte återmatning sker i någon form av projektinitiering, sen vidare kommer 

vi försöka ha någon form av återmatning genom annat. Jag reser också runt till inblandade 

parter bl.a. de som arbetar i Stockholm och träffar dem på ”riktigt”. Det är viktigt att bara 

sitta vid samma lunchbord. Men återmatning som sådan, jag ser ju ingen egentlig orsak att 

gå in och trycka på en enskild medarbetare utan det är delprojektledarnas uppgift att ha den 

återmatningen. Sen kan ju jag vara ute och synas, det är det inget konstigt med. Men 

återmatning och feedback är delprojektledarens uppgift. Jag ger dock återmatning till 

delprojektledarna. Vi diskuterar resultat och resursförbrukning osv. Om jag tycker det går 

för fort fram eller att det händer inget i överhuvudtaget så kan jag reglera det då.  

 

Hur sker kommunikation enligt din metod? 

Telefon och mail. Det är väll ungefär det. Det beror på att vi sitter ett antal personer i 

Stockholm och några i Linköping. Det är i princip en omöjlighet att få loss alla vid samma 

tillfälle eftersom ingen arbetar heltid med det här projektet. Den som jobbar mest jobbar 

fyra månader med det här projektet. Sen är det en månad och två månader.  

 

Hur har du hanterat de motgångar som eventuellt uppstått? 

• Hur många av dessa var oförutsedda motgångar? 

Vad är en motgång då? 

Exempelvis att något inte blir gjort, eller att det går för långsamt? 

Det är bara att sätta sig ner och reda ut vad problematiken är. Är det egen problematik eller 

är det kunden som är vag i vad kunden vill ha. Det är viktigt att veta vad som är problemet. 

Är det kunden som är problemet, så får man ta det med kunden. Om det nu 

delprojektledaren vill det självklart. Det där handlar ju också om ledarskap och hur vi ses 

utåt. Det är ju tyvärr människor som vi interagerar med. Det skulle vara så mycket enklare 

om vi inte behövde göra det. Så det är bra att känna av vad som är lämpligt att göra. Har vi 
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problem internt och inte gör det vi ska göra så anmäler man rent formellt 

”leveransförsening”. Sen så sätter vi oss ner och reder ut varför vi inte kan leverera. Vi har 

alla ingångsvärden vi behöver. Som projektledare har du inte det formella 

personalansvaret. Om jag upptäcker ett problem och vi måste ha fram ett resultat som 

personen inte kan leverera, så tillslut blir det en ”override” och jag går upp till personens 

linjechef. 

 

Behöver det vara delprojektledaren? 

Nej det är en helt annan person. Det är den jag köpte resursen av, det är Arne Anderssons 

chef.  Jag säger att jag inte är nöjd med Arnes insats och jag vill ha honom utbytt, och det 

händer ju. Det är fördelen med att vara projektledare, man har inte personalansvar. Det 

man har som projektledare det är resultatansvar gentemot kund.  

 

Hur säkerställer du resultat? D.v.s. Hur vet du att det ni gör är ”rätt” saker?  

I det här fallet gäller det att arbeta integrerat med kund, dvs. vi ska inte arbeta med att 

utveckla vår egen verksamhet, utan kundens verksamhet. Kunden måste engageras, men 

samtidigt är det svårt att engagera kund så det blir en motsägelse i sig. Dom har ju aldrig 

tid att ta del av det här. Men jag kan ju säga så här. Jag går efter principen att vi inte enbart 

levererar en rapport, utan med rapporten ska även den som skrivit rapporten följa med. Så 

att det ska bli något mer än presentation av rapportens innehåll. Jag tar ofta höjd för att när 

rapporten väl levereras så har jag lite tid extra för att under ett par tre veckors tid efteråt 

möta upp presentations innehåll, och i den dialogen får man feedback på om man ligger 

rätt.  

 

Har du använt dig av den här metoden i tidigare projekt?  

Ja, det kan man väll säga. 

 

Vad tycker du utgör en bra projektledare?  

Det är väll egentligen att sätta samman projektet och få rätt medarbetare. Det är också att 

våga ta in kompetens som traditionellt sett kanske inte passar in. Utan att våga ta in andra 

personer för att kunna leverera ett mycket intressantare resultat för kunden. En bra 

projektledare ser saker lite som ett projekt lyckas. 
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Ett det är kompetens och gruppens sammansättning. Det ska vara rätt människor och rätt 

sammansättning och en fungerande grupp. Det är det som är det viktigaste. En sådan 

sammansättning kan lösa vad som helst. 

 

Två är att som projektledare definiera vad som är problemet i fokus. Vad är det vi försöker 

lösa egentligen och bibehålla fokus genom resans gång. För där är det som jag så att vi går 

in och sen är det ganska vagt. Men vi ska fortfarande gå i samma skåra. Vi kan inte gå i en 

helt annan riktning och leverera något som är ballt att ha men som inte berör det vi skulle 

göra. Problem i fokus, och löser man ut det så löser man ofta nummer tre. 

 

Tre är system i fokus. Vilket system är det vi ska leverera, de facto så att vi inte levererar 

något annat system. 

 

Arbetas det mycket i grupp under projektet? 

Jag brukar ställa mig den frågan själv och på FOI är det så att tyvärr så är det är en 

arbetsplats där det generella är att man sitter och arbetar själv på sitt rum. Det sker väldigt 

lite gemensamt arbete i grupp. Utan det är mail och telefon. Det är väldigt sällan man sitter 

tillsammans och jobbar. Jag strävar efter att man jobbar tillsammans, jag tror ju på 

principer som par programmering, eller som i det här fallet, par skrivande av dokument. Så 

det tror jag mycket på. 

 

Projekt: 

Vilka mål har projektet? 

Målen är att leverera två stycken utvärderingar den ena ur ett personal- och 

organisationsrelaterat perspektiv. Den andra är en utvärdering av kostnad av införandet av 

ett arbetsätt inom försvarsmakten, det är metodik, ramverk och strukturer. Det tredje målet 

är att leverera en ny version av handling och målsättningsarbete. Så det konkreta är att 

leverera stöd till försvarsmakten, och vi levererar ”innehållet i boken”. Sen så levererar vi 

kunskap i vissa områden och där är det ganska luddigt. För vad är kunskap egentligen? Ta 

en person som har arbetat i tjugofem år och sen ska han föra vidare sin kunskap ur någon 

aspekt.  
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Hur många är inblandade i projektet, och i vilken utsträckning? 

Min bedömning just nu är att det kommer bli femton personer. De är engagerad från fyra 

månader ner till en halv månad.  

 

Hur länge är projektet planerat att fortgå?  

Det slutar den 15:e december. DÅ har vi den sista milstolpen. Då genomför vi också 

ekonomisk slutredovisning och skickar slutsatser. 

 

Hur har dina tidigare projekt slutat? Har du tidigare exempel på erfarenheter som 

du inte kommer att göra om? 

Faran kan finnas i att i tidiga faser för hårt definiera vad det är man ska göra. För det är 

faktiskt så att i ett upphandlingsläge så är det väldigt svårt att veta vad det är man tar sig an 

för problematik, dvs. man har väldigt sällan ”rätt” problem i fokus från början. Så det är 

lite risktagande man tar som leverantör, där ska man då passa sig för att skriva ner sig. 

Detta kallas för ”expectation management” så man inte lovar för mycket. Jag jobbar ju 

med ”expectation management” hela tiden som projektledare. Så jag jobbar men 

förväntningar hos kunden så att de den 15:e december är nöjda med det de har fått. Så det 

gäller att kunden har realistiska förväntningar på vad som levereras. 

 

I ett par fall har jag även fått in fel kompetens i ett projekt. Problemet har varit att jag i 

utgångsläget trott att det var rätt kompetens men sen så kan det vara så att pga. dåligt 

förarbete så visar det sig vara fel kompetens. Då kan den personen behöva lära sig om 

någonting från gymnasienivå, och det har man inte riktigt tid med. Då blir det ett problem, 

för då måste man rotera ur den personen. Då skrev vi ner den personens tid och tog in en 

ny person. Han var ju inte helt fel för jobbet han hade viss kompetens men inte tillräckligt. 

Det han levererade var inte huvudfåran utan istället en sidofåra. 
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Bilaga 3 – Intervju med Henrik Allberg 
Vad har du för befattning på FOI? 

Jag är projektledare och projektdeltagare, jag är även forskare i grunden. 

 

Vad har du för roll i projektet? 

I det här projektet är jag projektdeltagare. 

 

Metod: 

Vilka är dina arbetsuppgifter inom projektet? 

Mina arbetsuppgifter, de är att utvärdera ett införande av MODAF. MODAF är ett sätt att 

beskriva en utveckling i olika vyer kan man säga kort. Det ska vi utvärdera införandet av i 

försvarsmakten. Vi är precis i början av det här så vi har knappt kommit igång. 

 

Hur kan du påverka stora beslut som tas inom projektet? 

Jag kan inte påverka det direkt. Jag är ju inte projektledare direkt. Och den lilla delen av 

utvärderingen vi ska göra avseende det handlar om personal och organisation. Den är 

ganska styrd redan från början. Så vad som ska göras, det är redan bestämt. Däremot hur 

man ska göra det, ifall man ska göra det med intervjuer, enkäter eller hur man ska hantera 

data. Det bestämmer vi själva. 

 

Använder du dig av någon slags dokumentation, för till exempel återmatning? 

Det är ju typ rapporter. Just nu har vi skickat iväg ett memo där vi beskriver på vilket sätt 

vi ska utföra den här värderingen. Så det dokumenteras i ett formellt dokument som också 

är en leverans egentligen. På det sättet får projektledaren ett kvitto på att vi har gjort något 

och på vilket sätt vi har tänkt genomföra resten av verksamheten. 

 

Finns det något speciellt arbetssätt att följa eller jobbar du ”fritt”? 

Det finns en projekthandbok här på myndigheten som vi följer. Det är en process från 

offert till planering via genomförande och uppföljning. Den följer vi på FOI.  
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Du känner att du kan jobba med egna idéer också? 

Absolut, det är nästan en förutsättning för att man ska kunna bedriva verksamhet på FOI, 

att man får utveckla egna idéer. I mångt och mycket är det vår uppgift också att just göra 

det. 

 

• Jobbas det mycket tillsammans i projektet eller enskilt? 

Det är både och. I planeringsfasen är det väldigt mycket grupparbete där man ska 

bestämma vad man ska göra. Där får man något kvitto att vi ska göra på det här 

sättet, det är i viss mån ett gruppbeslut. Sen själva genomförandet är väl också 

grupparbete, men inte i samma utsträckning för min del i alla fall. Där handlar det 

mer om eget arbete. Det är mycket arbete från sitt eget kontor ett tag, sen stämmer 

man av med merarbete. Så på något sätt är detta ett iterativt arbete på det sättet. Sen 

ska vi ofta skriva något. Leveransen kan vara någon typ av rapport och det är också 

på det sättet. Man jobbar ett tag, sen stämmer man av ifall det ska göras några 

ändringar, går in på kontoret och ändrar och så fortsätter arbetet tills de är nöjda. 

 

• Tycker du om detta sätt att arbeta på? 

Ja, detta är ju ett sätt som vuxit fram under lång tid i en forskningsorganisation, 

vilket FOI är. Den skiljer sig i viss mån från ren teknikutveckling. Man vet inte 

alltid vart man kommer hända i slutändan. Ska man bygga en mobiltelefon så vet 

man att man har en spec och den ska uppfylla det här slutresultatet. I forskning vet 

man inte alltid var slutresultatet är, uppgiften är snarare att ta reda på vad svaret är 

på en frågeställning. Så det skiljer sig år litegrann, därför kanske processerna att 

arbeta på skiljer sig.  

 

Hur sker kommunikationen inom projektet? 

Både ansikte mot ansikte och mail. Dokument skickar vi ofta med mail. Sen sitter vi 

ganska nära varandra just nu så jag föredrar att gå till personen ifråga och prata med 

honom eller henne. Därför att jag tycker det är bättre med en personlig kontakt om man ska 

diskutera några frågor. Däremot om man bara ska skicka några dokument eller annan 

information sköter man via mail. Men man kan alltid gå när som helst till vem som helst 

för att diskutera frågor.  
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Hur har du hanterat de motgångar som eventuellt uppstått? 

Det kan jag inte svara på. Vi har startat precis.  

 

• Hur har ni motverkat dessa? 

Kan man lösa det internt vid mindre problem kan man gå till personen i fråga. Men 

är det något större måste man gå till projektledning eller projektledaren som 

faktiskt har ansvar som ser till att det fungerar.  

 

Hur säkerställer du resultat? D.v.s. Hur vet du att det ni gör är ”rätt” saker? 

Det stämmer man av. Man får en arbetsuppgift och sen stämmer man av. Det finns oftast 

milstolpar som ska passeras och godkännas innan man går vidare. Då får man ett kvitto på 

att man gör rätt saker.  

 

Har du varit med i liknande projekt förut? Ifall ja, hur har utgången för de 

projekten varit? 

Nej, det här är första gången. 

 

Trivs du med detta sätt att arbeta eller skulle du vilja ändra på något? 

Jag tycker att det fungerar i en forskningsorganisation, så ja. Däremot så är jag inte säker 

på att det skulle fungera i ren utvecklingsverksamhet.  
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Bilaga 4 – Intervju med Birgitta Kylesten 
Vad har du för befattning? 

Jag är förste forskare, det innebär att jag är forskare och har varit det såpass länge så jag 

har fått titeln ”förste” med. Jag har varit på FOI sen nittonhundra åttiofem, jag är inte 

disputerad men håller på och jobbar med det. 

 

Vad har du för roll i projektet? 

Jag är vanlig projektmedlem i ett av delprojekten i detta större projekt, och jag arbetar 

under Sofie 

 

Vad har du för arbetsuppgift? 

De, vanliga projektuppgifterna, att samla in data, analysera den och sedan skriva artiklar, 

rapporter och memos baserat på detta. Henrik, jag och Sofie arbetar med det här 

tillsammans. 

 

Kan du påverka stora beslut som tas i projektet? 

I det stora projektet, direkt under Magnus, så vet jag inte riktigt hur mycket jag kan 

påverka. 

 

Har du någon kommunikation med honom(Magnus)? 

Ja, nu har ju Sofie varit hemma ganska mycket och då har vi ju gått till Magnus direkt 

istället och frågat. Det skulle ju in något memo här och eftersom hon var borta pga. 

”familjekris” så har vi gått till Magnus istället och kollat om vi ska ta över nu istället eller 

hur ska vi göra? Men nu har hon kommit tillbaka så nu har det ordnat upp sig. Men annars 

känner jag att vi påverkar väldigt mycket i det här delprojektet där vi arbetar. Vi, Henrik 

och jag, har tagit fram vilken typ av metod som vi ska använda oss av. 

 

Vad är det för metod? 

Vi utgår ifrån en hypotetisk modell, säger vi. Om vad som kan påverka arbetet som de ska 

genomföra med MODAF. Sen ska vi börja med att intervjua en del stycken utifrån den 

modellen. För att sen göra en enkätstudie och sen gör vi faktoranalyser och en annan 

statistisk metod som ni förmodligen inte har koll på. Det är för att se om den hypotetiska 
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modellen vi har av det här, om den stämmer med den verklighet vi får ut av enkäten och 

sen ser vi på skillnaden där. 

 

Använder du dig av någon specifik dokumentation i ditt arbete? 

Nej, det kan jag inte säga att jag gör. 

 

Jobbar du efter något speciellt arbetssätt? 

Det känns som om jag får göra hur jag vill eftersom jag har föreslagit metoden för Sofie, 

och att hon har accepterat det. Det handlar mycket om intervjuer. 

 

Jobbar du och Henrik mycket tillsammans eller är det mycket enskilt arbete? 

Det har blivit nu att vi arbetar mycket tillsammans just eftersom det här sättet som vi nu 

vill pröva igen, har vi gjort ett pilotprojekt på polisen i Stockholm. Så då ska vi se om vi 

kan jobba på samma sätt i det här projektet.  

 

Tycker du om detta sätt att arbeta på? 

Jag tycker om det här sättet att arbeta då. Jag har jobbat ensam ganska mycket tidigare och 

jobbat på liknande sätt. Men nu har ju Henrik anammat det här och tycker att det är 

intressant så det blir en trygghet och man hittar ju varandra och ger feedback så att man 

kommer längre och det är ju roligare att jobba. 

 

Hur kommunicerar ni i projektet? 

Det är både mail och direkta samtal. Jag kan inte säga att det är mer det ena eller det andra. 

Henrik och jag har ju väldigt mycket kommunikation direkt. Sen så skickar vi mail om det 

är dokument det handlar om. Sofie har det varit ungefär hälften hälften. Men det kan bero 

mycket på att hon inte har varit här och att vi inte riktigt har dragit igång än. Vi sa nu, 

Henrik och jag att vi nu måste diskutera arbetsformerna vi ska ha.  

 

Har det uppstått några motgångar under projektet än så länge? 

Ja, det har ju varit det att Sofie har varit borta så mycket som hon har. Men det har vi 

lyckats hantera ändå. Det har varit lite frustrerande men det är ju inte alls hennes fel. Hon 

mår ju absolut inte bra. 



 

 
117 

 
 
 

Hur säkerställer du resultat? 

Ja, genom att diskutera med andra och sen så skickar vi ju in artiklar och sen så är det 

chefer på olika nivåer som kontrollerar att det är rätt saker som görs. 

 

Har du varit med i ett liknande projekt förut, hur har i så fall utgången blivit? 

Det är länge sen jag har varit med i ett sådant här stort projekt faktiskt. Det är nog tio år 

sedan, utan det är mindre projekt vanligtvis. 

 

Trivs du att arbeta i stora projekt? 

Ja, jag har ingen större åsikt på den frågan. 
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Bilaga 5 – Intervju med Sofie Pilemalm 
Vad har du för befattning på FOI? 

Jag arbetar som förste forskare. 

 

Vad har du för roll i Magnus projekt? 

Jag leder ett delprojekt som handlar om utvärdering av MODAF. Utvärderar i två 

pilotstudier. 

 

Vilka är dina arbetsuppgifter som delprojektledare? 

Det är ju att leda utvärderingen, jag har ju två stycken som gör mest av det praktiska 

jobbet. Det vill säga utför intervjuer deltar i observationer. Jag tittar mer så att det blir bra 

och så att de gör på rätt sätt och att det blir vettigt resultat. Jag ser också till att det 

dokumenteras i olika vetenskapliga rapporter och i olika FOI dokument och sen så 

koordinerar jag även ett annat delprojekt. Det delprojektet utvärderar också pilotstudierna, 

men de tittar mer på cost-benefit analyser och sådana saker. Så att det blir harmonierat. 

 

Hur kan du påverka besluten som tas i det stora projektet från Magnus sida? 

Det är väll på två nivåer. Internt så kan jag påverka mot Magnus. Men vi är ju väldigt 

fristående och oberoende i delprojekten. Vi får leda dem i mångt och mycket som vi 

tycker. Men på en annan nivå så kan man säga att resultatet för utvärderingen ska ligga till 

grund för beslut hur man ska genomföra MODAF och modellbaserad utveckling i hela 

försvarsmakten. Även hur man i överhuvudtaget ska gå vidare och göra det så att resultatet 

påverkar ju mycket hur det kommer att bli sen. 

 

Kan projektdeltagarna i ditt projekt påverka dig så att du sen kan påverka Magnus? 

Ja, det kan de, jag ger dem en stor frihet. 

 

Använder du dig av någon specifik metod i ditt delprojekt? 

Ja, det är väll en kvalitativ forskningsmetod. Det här vi använder är intervjuer, kvalitativa 

enkäter och eventuellt en del observationer. Det har inte tagits nått fast beslut än. Det beror 

helt på, i nuläget vet vi inte hur många respondenter vi kommer kunna intervjua. Men det 

är de metoderna. Vi har även en hypotetisk modell som är framtagen för saker man kan 
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titta på. Det styr valet av hur man utför sina metoder eller sina instrument för att samla in 

data. 

 

Använder du dig av någon slags dokumentation i projektet? 

Nja, vi dokumenterar ju. Vi har ju variabler som vi ska leverera kontinuerligt och vi har 

levererat de första variablerna nu. Då har vi dokumenterat analys av uppgiften, vad ska vi 

göra i den här utvärderingen vad ska vi titta på? Hur ska vi titta på det? Det här kommer 

även att kompletteras av andra dokument. Det är ett planerade dokument för att veta vad 

man ska göra och för att redovisa vad som är gjort. 

 

Hur sker återmatning mot projektdeltagarna? 

Dels har det varit ett internat som inte jag varit med på. Vi hoppas även på att det kommer 

kunna bli någorlunda regelbundet, men det kommer säkert bara bli en gång var annan 

månad. Sen så har vi på vårt delprojekt och det andra delprojektet jag pratade om. Där är 

det sagt att vi ska ha avstämningsmöte varannan torsdag. Men det där är lite krångligt 

eftersom de befinner sig i Stockholm och vi befinner oss i Linköping. Så att vi kommer 

nog inte kunna vara med på alla möten så. Det får vi lösa med video konferens. 

 

Hur ofta träffas du och Magnus? 

Det har ju precis dragit igång och jag har ju inte jobbat på flera veckor så det är svårt att 

säga. Men jag menar Magnus och jag sitter ju vägg i vägg. Så det är ju mer det här att man 

går in och pratar när det behövs. Det är flera gånger i veckan skulle jag säga. 

 

Hur kommunicerar ni enligt ditt arbetssätt inom delprojektet? 

Det är dels via mail och mycket avstämningsmöten när det behövs. 

 

Har du upptäckt några motgångar i projektet? 

Nej, men däremot är projektet väldigt luddigt beskrivet. Det finns väldigt lite information 

tillgängligt. Exempelvis som jag sa tidigare så vet vi ju väldigt lite om pilotprojekten. Jag 

vet väll ungefär att det är så och så många konsulter på FMV som ska vara involverade. 

Men det säger ju egentligen väldigt lite, är det relevant att intervju alla dem? Dom är inte 

användare? Hur många är det som verkligen har sett effekterna av det är modellbaserade 
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utvecklingen. Det har vi ju ingen aning om i nuläget. Det blir lite konstigt när man skriver 

en analys om hur man ska göra. Då borde man veta mer om det man ska intervju för att 

kunna anpassa materialet. Det har varit lite otillgängligt. 

 

Hur säkerställde du resultat i projektet, hur vet ni att ni gör rätt saker? 

Det vet vi inte än, det är därför vi måste försöka anpassa metoderna. Exempelvis så fick de 

som jobbar för mig fick skriva ett förslag på hur de ville att vi skulle närma oss det här. Då 

tänkte de att vi först skulle göra intervjuer, med två personer som är en ledare för varje 

pilotprojekt. Sen skulle vi göra enkäter och gå ut till resten av pilotprojekten. Det är jag lite 

osäker på om vi kan säga att vi kan göra en enkät innan vi vet vilka respondenterna är. Jag 

menar en enkät kräver ju ganska många respondenter. Det är ju ingen ide att skicka en 

enkät till flera stycken. Så jag har föreslagit att man ska köra intervju ”aproach” hela tiden 

istället. Säkerställa får man helt enkelt göra efterhand. 

 

När ska detta levereras och ligger ni i fas nu? 

Det ska levereras vid årsskiftet och nej jag tycker inte vi ligger i fas. Vi har ju inte börjat 

intervju än och det kan vara bökigt med tid och match och så vidare. Så jag hade hoppats 

på att intervjuerna skulle ha börjat nu. Men vi fick ju beställningen en månad försent så jag 

vet inte om hela deadlinen skjuts en månad med. 
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Bilaga 6 – Intervju med Linda Sjödin 
Vad har du för befattning på FOI? 

Forskare heter ju så att säga det jag är anställd som, jag har inte jobbat här så länge. Jag har 

inte jobbat här så länge jag började första mars. Så nu håller jag på och pysslar med lite 

projektledning och projektadministration tillsammans med Magnus. Så att jag ska kunna 

driva projekt själv sen. 

 

Vad har du för roll i det här projektet? 

Jag har fått i uppgift av Magnus att sköta projektadministration. Det är ju en del då, men 

sen så jobbar jag även med modellering med MODAF. 

 

Måste du bidra med något till leveransen (slutprodukten)? 

Ja det ligger ju i mitt ansvar, alla de leveranser vi har. Jag är ju ansvarig för samtliga 

leveranser. Mycket arbete blir ju att samla in underlag från övriga projektdeltagare och se 

till att det blir rapporter och så. 

 

Hur arbetar du och Magnus tillsammans? 

Ja... Tanken är väll att jag ska lösa all projektadministration och sen ska Magnus syssla 

med den övergripande projektledningen. Men sen eftersom jag inte kan alla rutiner så blir 

det så att han stöttar mig lite i det. Samtidigt som jag gör det så lär han mig så att jag kan 

göra det själv sen. 

Jag ser till att alla lämnar in de som ska in, medan han har övergripande projektledning. 

 

Hur kan du påverka de beslut som tas i projektet? 

Magnus som projektledare är ju ingen envåldshärskare. Han frågar saker och vill att jag 

ska vara delaktig. Så många beslut tar vi tillsammans, men på grund av erfarenhet så blir 

det mer naturligt att han bestämmer mer. 

 

Vad använder du dig av för slags dokumentation? 

Vi har ju gjort en projektplan där vi har ett antal milstolpar, vi jobbar utifrån dem. Sen så 

hade vi förra veckan ett projektinternat där vi startade upp projektet och gick igenom alla 

leveranser och vad vi förväntade oss. Hela stora projektgruppen gick igenom vad 
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försvarsmakten hade för förväntningar och vad det vi jobbar inom är för något. MODAF 

kanske inte är något som alla kan så jättemycket om. 

 

Arbetar du på något specifikt sätt? 

Nja, det är väll mer en löpande process och jag vet vad som behöver göras och när. Det är 

fritt arbete utifrån leveranskrav. Sen så blir det så att eftersom vi sitter i rum bredvid 

varandra så snackar jag med Magnus. Sen så jobbar vi ganska mycket ihop också. 

 

Hur ofta träffas ni för återmatning i det stora projektet? 

Det vi bestämde på projektinternatet är att delprojektledarna och Magnus och jag ska ha 

återmatning en gång i månaden via telefonkonferens. Då ska vi gå igenom vad vi har gjort, 

vad vi ska göra och hur lång tid har vi kvar. 

 

Hur kommunicerar ni inom projektet? 

Det kommer ju förmodligen med största sannolikhet bli mycket mail. Telefon eller mail. 

 

Hur hanterar du eventuella motgångar som har uppstått? 

Vi har inte direkt haft några motgångar i projektet än. Som tur är. 

 

Hur säkerställer du resultat, hur vet du att du gör rätt saker? 

Jag vet inte riktigt? Jag är ju så ganska mycket som person, vad ska vara klart när? Hur ska 

vi ta oss dit? Jo då måste vi göra följande. Sen är jag så att jag väldigt gärna vill prata om 

saker så jag frågar Magnus, ”nu ska vi göra det här, vad ska vi göra först?”. Så jag 

säkerställer via kommunikation. 

 

Vad tycker du utgör en bra projektledare? 

Det blir ett ganska klassiskt svar då. Jag tycker en person som vill ha delaktighet och man 

känner att man kan påverka men som bestämmer när det behövs. Något som jag 

personligen vill veta är ”vad förväntas utav mig?”. 
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Har du något mål har du med det här projektet? 

Nej det har jag inte. Inget som jag har tänkt på. Fast det blir väll ganska naturligt att jag ska 

lära mig om rutiner och projektadministration så att jag kan driva egna projekt. Jag och 

Magnus är ju experterna på MODAF här så det blir ju så att jag också måste producera 

mycket. 

 


