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SAMMANFATTNING 

Många  företag upplever problem  i multiprojektmiljöer  som dagens projektmodeller oftast  inte  tar 
hänsyn  till. Projektmodellerna är dessutom ofta anpassade  för  stora affärssystemprojekt vilka  inte 
behöver vara tillämpbara för mindre projekt. 

Det här arbetet syftar till att utreda och ta fram projektmetodik för hur projektarbete bör utföras på 
en typ av projektorganisation med en viss typ av förutsättningar.  Studien är anpassad att gälla för en 
projektorganisation  på  ett  konsultföretag  som  arbetar med  införandeprojekt  av  affärssystem mot 
mindre företag. 

Företaget  som  fallstudien  beskriver  är Medius AB  som  har  en  affärsidé  att med  bred  kompetens 
leverera IT‐lösningar som förenklar och effektiviserar processer  i organisationer. Företaget är under 
stark  tillväxt  vilket  påverkar  samtliga  av  företagets  tre  affärsområden.  Den  studerade 
projektorganisationen tillhör ett av dessa affärsområden som bland annat arbetar med införande och 
underhåll av affärssystem mot en byggkedja. Det  som är  speciellt  i nuläget är att det bedrivs  fler 
projekt parallellt än tidigare och företaget har ett behov att se över sin projektmetodik. 

För att skapa en teoretisk plattform att utgå ifrån har två huvudområden studerats. Till att börja med 
har  litteratur  kring  projektledningsmetoder  och  förändringsprojekt  studerats.  Därefter  har  en 
litteraturstudie kring affärssystem och införandeprojekt genomförts. Detta gav en samlad bild av hur 
projekt teoretiskt bör genomföras för ett affärssystemsinförande av detta slag. 

För den empiriska  insamlingen har forskningsmetodiken varit att delta  i den dagliga verksamheten  i 
så  stor  utsträckning  som  möjligt.  Framförallt  är  det  tre  områden  som  ligger  till  grund  för 
informationsinhämtningen  vilka  är  intervjuer  med  projektledarna,  deltagande  i  veckovisa 
projektledningsmöten samt studier av företagets befintliga dokumentation.  

Studien  resulterar  i  en  framtagen  projektmodell  med  rekommendation  för  hur  projekt  bör 
genomföras i den studerade organisationen. Den framtagna projektmodellen tar hänsyn till de givna 
förutsättningarna  och  beskriver  projektprocessen,  lämpliga mallar  och  dokument  samt  projektets 
roller. Ett särskilt  fokus har  lagts på att antalet parallella projekt är  relativt stort vilket betyder att 
projekten  verkar  i  en  multiprojektomgivning  vilket  ger  konsekvenser  för  samordning  och 
kunskapsöverföring.  

Slutligen diskuteras projektmodellens användbarhet i andra organisationer samt att metoden för att 
ta fram projektmodellen skulle kunna användas av andra  liknande företag. Bidraget med studien är 
framförallt att den ger ett nytt perspektiv på hur projektledningsmetoder kan användas  i  fråga om 
införande  mot  mindre  företag  där  andra  pågående  projekt  ger  stor  en  inverkan  på 
projektgenomförandet.   

 

 

   



 
 

   



 
 

ABSTRACT   

Many companies are experiencing problems  in multi‐project environments. Usually, today's project 
models do not take this into consideration and the models are often suited for large ERP projects. 

This study aims at  investigating and developing a project methodology  for how projects should be 
carried out  in  this  type of project organization.  The  study  is designed  to be  applicable  to project 
organizations in consulting companies that engage in introduction of ERP projects to smaller firms. 

The company in focus is Medius AB with its business concept to deliver IT solutions that simplify and 
streamline  the processes within an organization. The company  is  in a phase where  it  is expanding 
considerably which is affecting all of the company's three business units. The projects in focus for this 
study are one part of Medius´ organization that concerns the establishment and maintenance of an 
ERP system for a hardware retailer. Compared to the past, more projects are conducted  in parallel 
and the project methodology Medius utilizes is in need of a review. 

To create a theoretical platform to build upon, two main areas have been studied. Firstly, literature 
in  project management  techniques  and  change  projects  has  been  studied.  Secondly,  a  literature 
review in ERP implementation project has been executed. This gave an overall view of how, projects 
in theory should be implemented. 

In order to create an empirical basis for this study, the research methodology has been to participate 
in the daily activities as much as possible.  In particular, data has been gathered through  interviews 
with  project  managers,  participation  in  weekly  project  meetings  and  studies  of  the  existing 
documentation in the project organization. 

This study results in a project model with recommendations for how projects should be implemented 
in  the  studied  organization.  The model  describes  the  project  process,  appropriate  templates  and 
documents,  and  role  descriptions.  Due  to  the  high  numbers  of  active  projects,  the  study  has  a 
particular focus on the multi‐project environment, project coordination and knowledge transfer. 

Finally,  this  report discusses  the usefulness of  the model may have  in other organizations and  the 
method for developing the project model could be used by other organizations. The contribution of 
this study is primarily that is gives a new perspective on how project management techniques can be 
used for the introduction of ERP projects to smaller companies where the multi‐project environment 
gives a big impact on project implementation. 
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1 INLEDNING 
Inledningen  ger  läsaren  en  bakgrundsbeskrivning  av  arbetet  därefter  en  problembeskrivning  som 
mynnar ut i ett syfte och problemformulering och slutligen rapportens avgränsningar. Kapitlet börjar 
med en bakgrundsbeskrivning där det presenteras kortfattad  information om  företag verksamma  i 
multiprojekt, om Medius AB och affärssystem. 

1.1 Bakgrund 
Många företag arbetar mer och mer projektfokuserat och allt fler projekt körs parallellt (Sebestyén 
2005). Utmaningen blir att hantera de enskilda projekten på ett  framgångsrikt  sätt men också att 
samordning och prioritering mellan projekt  fungerar vilket blir särskilt viktigt då de olika projekten 
delar på  samma  resurser. Befintliga projektmodeller  som har  tagits  fram  riktas  i  stor utsträckning 
mot  större  företag  och  större  projekt.  Det  här  exjobbet  har  istället  de  små  projekten  och  dess 
samverkan i fokus. 

1.1.1 Företag i multiprojektmiljöer 
I en multiprojektmiljö finns det vanligen svåra frågor att hantera för många företag. Enligt en studie 
av  företag  verksamma  i multiprojektomgivning  rapporteras  det  största  problemområdet  vara  att 
företagen  saknar  tillräcklig  projektdefinition,  planering  och  hantering  av  de  enskilda  projekten 
(Elonen och Artto 2003). Enlig samma studie är det näst största problemområdet att kunna allokera 
de begränsade resurserna mellan projekten på ett effektivt sätt.  

Ett problem är alltså att det saknas bra verktyg och rutiner för att genomföra enskilda projekt vilket 
en genomtänkt projektmodell  skulle kunna vara en del av  lösningen. Ett annat problem är att det 
saknas samarbete mellan projekten och därför är många företag  i behov av verktyg och rutiner för 
att hantera detta område. 

1.1.2 Medius AB 
Medius  är  ett  företag  som  grundades  2001 och  som har  som  affärsidé  att med bred  kompetens, 
leverera  IT‐lösningar som förenklar och effektiviserar processer  i organisationen. Företaget har haft 
en mycket stark tillväxt och har  idag strax över 100 anställda. Huvudkontoret  ligger  i Linköping och 
har sitt huvudsäte  i de nordiska  länderna men har även nystartade kontor  i bland annat Polen och 
England. 

Medius  arbetar med  tre  affärsområden  som  är  ERP, Workflow  och  Consulting.  Inom  ERP  agerar 
Medius ofta som  totalentreprenör och utför  specialanpassningar  för kompletta affärssystem.  Inom 
affärsområdet  Workflow  har  Medius  har  tagit  fram  en  egenutvecklad  produkt  för  att  höja 
effektiviteten  i  företags  processer.    Affärsområdet  Consulting  tillhandahåller  konsulttjänster  för 
företag och det är  i det här området som detta examensarbete är placerat  inom. På senare tid har 
antalet anställda snabbt ökat och vid nuvarande tidpunkt arbetar mer än tio anställda med projekten 
inom Consulting från att för något år sedan skötts av ett fåtal individer. 
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1.1.3 Affärssystem 
För att öka förståelsen för området presenteras grunderna i ett affärssystem, syftet med att använda 
sig av ett affärssystem, för‐ och nackdelar samt olika typer av systemstöd. 

Definition och syftet med ett affärssystem 
Ett  affärssystem  är  en  samling  av  affärsapplikationer  eller  moduler  som  sammankopplar  olika 
affärsenheter inom en organisation. Systemet binder ihop information som finns utspritt i olika öar i 
organisationen  och  förhindrar  följdproblem  som  annars  kan  uppkomma.  Information  om  finans, 
bokföring, tillverkning och arbetskraft kan samlas till ett tätt integrerat system med en plattform som 
stödjer  flödet  för  hela  verksamheten.  Affärssystemet  utgör  den  kritiska  länken  mellan 
organisationens  funktioner och dess handelspartner.  (Beheshti 2006)  (Muscatello,  Small och Chen 
2003) 

Definitionen  av  ett  affärssystem  beskrivs  som  ett  standardiserat  verksamhetsövergripande 
systemstöd.  Standardiserande  innebär dels  att  ett  system  endast  i begränsad mängd  anpassas  till 
verksamheten  och  dels  att  införande  av  affärssystem  medför  ett  sätt  att  göra  affärer  som 
leverantören  ofta  hänvisar  till  som  ”best  practice”.    Ordet  verksamhetsövergripande  syftar  till 
systemet  ska  ge  översikt  och  kontroll  över  hela  verksamheten.  För  att  verksamhetsledningen  ska 
kunna  fatta  rationella  beslut  krävs  en  central  tillgång  på  information  kring  det  som  ska  styras, 
exempelvis  företagets  produktion.  Begreppet  systemstöd  betyder  det 
informationsteknologibaserade  informationssystem  som  möjliggör  en  effektiv  hantering  av 
information och genom detta en effektivisering av affärsprocesserna som systemstödet är tänkt att 
stödja. (Magnusson och Olsson 2005) 

Det finns två huvudsakliga syften med ett affärssystem. För det  första är tanken att systemstödet  i 
realtid ska mäta och övervaka det som sker i verksamheten för att och försörja beslutsfattaren med 
aktuell information. För det andra det syftar affärssystemet till att effektivisera företagets processer. 
(Magnusson och Olsson 2005) 

Målet  med  affärssystemet  är  att  få  ut  maximala  fördelar  av  möjligheten  med  integrerade 
affärsprocesser. Det har visat sig att ett fungerande affärssystem är kritisk ingrediens för att förbättra 
kundnöjdheten  genom exempelvis  förbättrad  fakturering och  avsevärd  förkortning  av  väntetid  för 
service. (Muscatello, Small och Chen 2003) 

Fördelar och nackdelar med affärssystem 
Det finns strategiska och operativa konkurrensfördelar med ett affärssystem och dess sätt att arbeta. 
Informationsflödet  integreras  så att onödiga  ledtider  försvinner och verksamheten  får en  tydligare 
struktur  och  på  det  sättet  gör  processerna  effektivare.  Ofta  ersätter  affärssystem många  andra 
mindre systemstöd vilket gör att den  totala driftkostnaden minskar. Ett samlat  informationssystem 
ger ökade förutsättningar för att  informationen  i systemet håller en högre klass och mindre risk för 
felaktig  och  föråldrad  data  används.    Detta medför  en  förbättrad  beslutskvalitet  och  den  totala 
överblicken av verksamheten förenklar företagets styrbarhet. (Magnusson och Olsson 2005) 

Nackdelar med  att  införa  ett  affärssystem  är  att  det  innebär  ett  stort  åtagande  av  företaget  och 
därmed  en  stor  risk.  Det  kan  innebära  inlåsningseffekter  med  ett  affärssystem  eftersom  de  är 
uppbyggda kring en  specifik  teknisk  lösning och beroendet  till  systemets  leverantör kan bli väldigt 
starkt.  Leverantören blir ofta  väldigt delaktig  i  företagets  kritiska  funktioner  vilket  gör dem  till  en 
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långsiktig partner till företaget både på gott och ont. Affärssystemet stödjer alla kritiska processer  i 
företaget vilket gör att systemets  funktionalitet blir en absolut nödvändighet  för verksamheten. En 
sammanfattning av  för‐ och nackdelar med att  införa ett affärssystem  finns  i Tabell 1.  (Magnusson 
och Olsson 2005) 

Tabell 1. För‐ och nackdelar med affärssystem (Magnusson och Olsson 2005) 

Fördelar med affärssystem  Nackdelar med affärssystem 
Kortare ledtider Hög risk

Effektivare processer Tidskrävande införande  
Bättre verksamhetskontroll Hög initialkostnad

Sänkta driftkostnader Leverantörsberoende
Förbättrad beslutskvalitet Ägandeproblematik

Förenklad verksamhetsstyrning Inlåsningseffekter

 

På en mer övergripande nivå är  införandet av ett affärssystem ett sätt för organisationen att förbli 
framgångsrika  och  konkurrenskraftiga.  Genom  att  tillgodogöra  sig  tekniken  som  ett  affärssystem 
medför kan  företaget  förbättra  informationsflödet,  reducera kostnader, strömlinjeforma processer, 
erbjuda en mångfald av produkter, etablera en koppling  till  leverantörer och minska svarstiden  till 
kunders behov och förväntningar. För att organisationen ska få ut maximal nytta av systemet gäller 
det att cheferna och de anställda förstår de grundläggande principerna av affärssystem, först då kan 
det affärssystemet nå sin fulla potential. (Beheshti 2006) 

Olika typer av systemstöd 
Dagens affärssystem är en utveckling av tidigare informationssystem och IT‐baserade systemstöd där 
många  olika  typer  av  systemstöd  har  utvecklats  under  åren  (Magnusson  och  Olsson  2005, 
Muscatello,  Small  och  Chen  2003).  Det  som  normalt menas med  affärssystem  och  som  den  här 
rapporten hänvisar till är systemstöd av typen ERP (Enterprise Resource Planning). Lite grovt kan en 
uppdelning göras som visas i Tabell 2. 

Tabell 2. Olika typer av systemstöd (Magnusson och Olsson 2005) 

Typ av systemstöd  Förkortning Beskrivning 
Material Requirements Planning  MRP Standardiserat systemstöd för materialplanering. 
Capacity Requirements Planning  CRP Kapacitetsplaneringssystem.
Material Resource Planning MRP II Övergripande fokus på hela materialhanteringen. 
Enterprise Resource Planning  ERP Verksamhetsövergripande affärssystem. 

 

ERP  systemet  har  sina  rötter  i  den  tillverkande  industrin  och  är  en  efterföljare  till  de  tidigare 
materialplaneringssystemen. ERP systemet är den senaste versionen av ett antal materialhanterings‐ 
och  finansiella  informationssystem som har utvecklats  för att synkronisera  informationsflödet med 
informationen  från  det  fysiska  flödet.  ERP  systemen  är  uppbyggda  av  en  samling moduler med 
gemensam definition och databas.   ERP systemet baseras på företagets värdekedja och  leder till att 
olika delsystems överflöd elimineras och att all information centralt kan behandlas.  (Beheshti 2006) 
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Affärssystem på mindre företag 
Examensarbetet behandlar i första hand mindre företag och det kan därför vara lämpligt att känna till 
definitionen  av  dessa.  Utgående  från  företagets  personalstyrka  och  omsättning  eller  årliga 
balansomslutning  görs uppdelning  att  ett medelstort  företag  har mindre  än  250  anställda och  en 
årsomsättning på mindre än 50 miljoner euro. Ett  litet  företag definieras  som ett  företag med en 
personalstyrka på under 50 anställda och en omsättning på mindre än 10 miljoner euro.  I det här 
arbetet kommer även behandla de ännu mindre företag, så kallade microföretag som har mindre än 
10  anställda  och  en  årlig  omsättning  på  mindre  än  2  miljoner  euro.  (Europeiska  kommisionen 
2003/361/EG)  

Mindre företag påverkas ofta negativ av att inte uppgradera sitt informationssystem eftersom de är i 
behov  av  att  kunna  kommunicera  på  ett  effektivt  sätt  med  partner  i  värdekedjan  eller  med 
koncernens huvudkontor. Mindre  företag saknar ofta starka  finansiella resurser och  införandet kan 
utgöra en större risk och ett  finansiellt hot mot hela verksamheten om projektet skulle misslyckas.  
Ett av de viktigaste stegen för de mindre företagen är därmed att samla, analysera och avgöra vilket 
som är det bäst lämpade affärssystemet för deras verksamhet och sedan genomföra projektet på ett 
framgångsrikt sätt. Trots riskerna med projektet kan införande av ett affärssystem vara en avgörande 
investering för företags långsiktiga överlevnad.  (Muscatello, Small och Chen 2003) 

Stora företag har vanligtvis ett fåtal stora systemleverantörer att vända sig till som exempelvis SAP 
eller Oracle. Små och medelstora företag har däremot fler valmöjligheter  i  fråga om val av system. 
Antingen  kan  de  köpa  direkt  från  utvecklande  företag  eller  genom  olika  återförsäljare.  Valet  för 
beställande  kundföretag  är  också  att  köpa  ifrån  en  stor  eller  ifrån  en  liten  återförsäljare.  Stora 
återförsäljare erbjuder ofta en större mängd moduler och stora resurser tillgängligt för support och 
uppgraderingar.  Däremot  har  dessa  system  en  högre  grad  av  standardisering  och  kräver  därför 
mycket anpassning  vilket ofta blir  kostsamt. Eftersom mindre  företag  ser  kostnaden  för att  införa 
affärssystemet  som  ett  större problem  än  större  företag blir det  ännu  viktigare  att poängtera  att 
utgiften  är  en  investering  som  kan  reducera de övergripande  kostnaderna och  ge  en mycket  god 
avkastning på sikt. (Beheshti 2006) 

Affärssystemet  är  alltså  uppbyggt  av  moduler  för  exempelvis  bokföring,  resurshantering, 
materialplanering och prognoser. En skillnad mellan stora och mindre företag är att stora företag ofta 
köper in ett komplett system med alla tillgängliga moduler samtidigt som mindre företag ofta börjar 
med  att  köpa  in  enstaka  moduler  med  betydligt  färre  funktioner  som  senare  kan  byggas  ut. 
(Muscatello, Small och Chen 2003)  
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1.2 Problembeskrivning 
En stor kund  för Medius  inom affärsområdet Consulting är en byggkedja som  innefattar upp emot 
100 delägare. Många av dessa byggvaruhus håller på att byta affärssystem och har anlitat Medius för 
detta  förändringsprojekt. Det  som  är  speciellt med denna  kund  är  att det ofta  rör  sig om mindre 
företag med ett fåtal anställda samt att företagens nivå av struktur upplevs som högst varierande.  

En annan sak som är speciellt med de relativt små införandeprojekten är att det vanligtvis bara är en 
enda  person  från Medius  sida  som  är  delaktig  i  varje  projekt. Det  gör  att  konsulten  från Medius 
måste agera flera roller samtidigt, så som projektledare och expert på affärssystemet.  

Aldrig  tidigare  har  så många  projekt  utförs  samtidigt  i  den  här  projektorganisationen  och  varje 
projektledare  är  ofta  ansvarig  för  flera  projekt  samtidigt.  Just  nu  arbetar  fem  projektledare med 
totalt  tio  aktiva  införandeprojekt  samt  ytterligare  några  projekt  centralt  mot  byggkedjans 
huvudkontor. Behovet av flera projektledare kommer att öka och rekrytering till dessa tjänster sker 
kontinuerligt.  En  dokumentation  på  hur  ett  projekt  bör  genomföras  skulle  vara  till  stor  nytta  för 
bland annat de nya projektledarna.  

Idag fungerar varje enskilt projekt förhållandevis bra men företaget känner en viss osäkerhet om alla 
projekt genomförs på ett enhetligt sätt. Osäkerheten kommer ifrån att det råder en relativt låg grad 
av samverkan mellan projektledarna. Detta beror till viss del av att projektledarna är stationerade på 
två olika kontor och  samverkan mellan kontoren  sker  idag  främst  sker genom  telefonsamtal  . Det 
saknas en överblick av statusen på de olika projekten och det dokumenteras i begränsad omfattning 
om vilka problem som dykt upp för de olika projektledarna.  

Det sker alltså ingen strukturerad kunskapsbevaring i dagsläget utan projektledarna använder främst 
sin egen erfarenhet när nya projekt genomförs och tar  inte vara på andra projektledares  lärdomar. 
Medius önskar en genomgång av sin nuvarande projektmetodik för att få reda på vad som egentligen 
är bästa sättet att genomföra dessa projekt. 

Uppgiften blir således att ta fram en nulägesbeskrivning av den existerande projektverksamhet och 
sedan  skapa åtgärdsförslag vilka  syftar  till att höja den  interna effektiviteten  i organisationen. Om 
delar  av  lösningen  innebär  framtagning  av  en  projektmodell  bör  den  utformas med  avseende  på 
multiprojektens inverkan. 
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1.3 Syfte och problemformulering 
Syftet med det här arbetet är att utreda hur projekten kan bedrivas mer effektivt med avseende på 
intern effektivitet och med hänsyn till att gälla mindre projekt i en multiprojektomgivning.  

De viktigaste frågeställningarna som arbetet syftar till att besvara är följande: 

• Hur ska en lämplig projektmodell utformas med tanke på Medius situation och som är anpassad 
för dessa projekt? 

• Hur påverkas arbetet av att flera parallella projekt pågår samtidigt och vilka åtgärder kan 
förbättra koordineringen av och kunskapsöverföringen mellan dessa? 

 

1.4 Arbetets avgränsningar 
Det som är avgränsat  i rapporten är att studera andra  företag än Medius och  ingen  jämförelse har 
genomförts mot andra  liknande  företag. Arbetet kommer att  studeras  från Medius perspektiv och 
därför inte ge kundens syn på projekten.  

Arbetet kommer att ta till hänsyn till de givna förutsättningarna vilka är att studien endast gäller för 
projekt av affärssystemsinförande och som främst riktar sig mot små och medelstora företag. 

Arbetet är endast  fokuserat på att  lösa de preciserade problemställningarna men metoderna  som 
används ska kunna användas i en större omfattning. 

Arbetet  kommer  att  studera  både  projektmodell  och  multiprojekt  eftersom  det  är  viktigt  att 
inkludera  båda  dessa  delar  för  att  få  en  bättre  förståelse  för  helheten  av  företagets 
projektverksamhet.  
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2 METOD 
I  följande  kapitel  presenteras  en  genomgång  av  valda  metoder  som  arbetet  är  uppbyggt  på.  
Metodkapitlets syfte är att förklara hur arbetet är utformat och vilka val som gjorts i de olika faserna 
av arbetet. 

2.1 Metodbeskrivning 
Upplägget på examensarbetet har  illustrerats grafiskt enligt Figur 1. Pilen  symboliserar kopplingen 
mellan referens och empiri. Vägen mellan referensram, empiri och analys kommer att under arbetets 
gång vandras flera varv för att successivt höja kvalitén på de tre områdena. När alla tre områden har 
nått tillräcklig omfattning och djup kommer studiens resultat att framställas utifrån analysområdet. 
För att veta när tillräcklig hög kvaliteten har uppnås förs en diskussion mellan handledare, författare, 
opponent  och  examinator.  Informationsinhämtningen  avstannar  naturligt  då  ny  information  inte 
tillför mer relevant material till ämnet än den information som redan finns. 

 

 

 

 

 

 

 

Referensramen bygger upp grunden för rapporten. Den  innehåller en  litteraturinhämtning samt att 
den  påverkar  syftet  och  problemformuleringen  eftersom  arbetets  frågor  kan  justeras  när  mer 
kunskap  inom  området  infunnit  sig.  Empirin  innebär  att  all  insamling  av  studiens  data  sker  och 
mycket av arbetet handlar om att sammanställa materialet på ett tydligt sätt. Analysen väger in både 
de tidigare områdena och  identifierar  likheter och skillnader mellan dessa och tar därefter fram en 
projektmodell.  

2.2 Referensmetod 

Litteratur inhämtning 
Litteraturen har  inhämtats genom att använda relevant  litteratur som var känd sedan utbildningen. 
Utöver det har böcker  lånats genom bibliotekssökning på relevanta nyckelord och artiklar har sökts 
på samma sätt  i olika databaser för vetenskapliga artiklar. Exempel på nyckelord har kombinationer 
av  affärssystemprojekt,  projektmodell, multiprojekt och med motsvarande  engelska benämningar. 
Träfflistan har oftast  sorteras efter  relevans av antalet  träffar på dessa nyckelord men också med 
hänsyn till publiceringsdatum.  

  

Figur 1. Metodens processbeskrivning
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Syfte och problemformulering 
Syftet  har  utformats  och  utvecklats  under  arbetets  gång  även  om  grundtankarna  från  den 
ursprungliga  idén  finns  fortfarande  kvar.  Likaså  har  arbetets  problemformulering  blivit  spetsigare 
under  arbetets  gång  och  omformulerade  i  takt  med  utveckling  av  framförallt  den  empiriska 
insamlingen.  

Felkällor referens 
Genom att använda litteratur som varit känd sedan tidigare finns risken att urvalet av materialet inte 
har  skett objektivt. Fördelen med att använda känd kurslitteratur är att den  får anses vara av hög 
nivå eftersom den har valts ut och granskats av kursansvariga på universitetet. Angående sökning  i 
databaser  finns  även  risken  att  vissa  källor  som  har  titlar  som  stämmer  överrens med  sökningen 
prioriteras i en högre utsträckning än rapporter med titlar med få nyckelordsträffar. 

2.3 Empirimetod 
Under den här rubriken presenteras  information om hur empirimaterialet har  inhämtats med störst 
fokus  på  intervjuerna.  Därefter  beskrivs  valet  av  presentationsform  av  empiriskt  material  och 
slutligen möjliga felkällor till empirimetoden. 

Insamling av data 
Insamlingen av data har skett på flera olika sätt. Dels har intervjuer genomförts med de anställda på 
Medius som har en koppling till projekten. Utöver det har information insamlats kontinuerligt genom 
deltagande  i Medius dagliga verksamhet så som veckovisa projektledningsmöten. Under  tiden som 
idéer  från  den  dagliga  verksamheten  uppkommit  har  dessa  antecknats.  Nyttan  med  dessa 
anteckningar har varit att se dessa som potentiella analyspunkter och det har varit möjligt att styra 
arbetets  inriktning  mot  särskilt  intressanta  områden.  Dessutom  har  det  funnits  full  tillgång  till 
organisationens dokumentation vilket har utnyttjats. 

 

Figur 2. Datasamlingens huvudsakliga tre delar 

Intervjuerna  utgjorde  den  största  delen  av  empiriinhämtningen  och  beskrivs  därför mer  i  detalj. 
Intervjuerna var i form av semistrukturerade och kvalitativa intervjuer. Anledningen till det är att den 
kvalitativa  formen är  speciellt  lämpad  för att ge  insikt om  informantens egna erfarenheter,  tankar 
och  känslor  (Dalen  2007).  En  fullständigt  strukturerad  intervjuform  har  fasta  frågor  och 
svarsalternativ.  En mindre  strukturerad  form  eller  kan  bestå  av  upplysningar  som  erhålls  ett mer 
informellt  sätt.  Valet  att  använda  en  semistrukturerad  form  gör  att  det  ger  viss  trygghet  och 
fokusering  samtidigt  som  det  ger möjlighet  för  intervjupersonen  att  berätta  om  sådant  som  är 
intressant men inte är detaljplanerat i förväg.  

Intervjuer

ProjektmötenDokumentation
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Valet av intervjupersoner i denna rapport har varit att intervjua alla som har kunskap och erfarenhet 
inom  området  på  företaget  så  urvalsprocessen  blev  i  detta  fall  uttömmande.  Bokningen  med 
intervjupersonerna gick till så att tidsförlag för  intervjuer skickades ut tillsammans med  information 
om  examensarbetets  syfte och bakgrund om  författaren. Övriga upplysningar  som  fanns med  var 
vilka  som  skulle  få  tillgång  till  intervjumaterialet  samt hur mycket personlig  information  som den 
blivande  rapporten  skulle  innehålla.  Detta  skedde  enligt  de  krav  som  finns  i  utformning  på 
vetenskapliga intervjuer (Dalen 2007).  

När alla bekräftat  intervjutiderna genomfördes  intervjuerna som också spelades  in. En del punkter 
som  kändes  extra  viktiga  antecknades  under  intervjun. De  intervjuade  personerna  fick  göra  egna 
skisser  på  hur  de  själva  ser  på  införandeprojekt  och  dessa  skisser  samlades  in  efter  intervjun.  
Efter  intervjuerna  skrevs materialet  från  inspelningen ner och  skickades  till de  intervjuade  för  att 
bekräfta  informationen. En del bekräftade att allt  såg bra ut, en del  förtydligade eller korrigerade 
materialet något. 

Under  intervjuerna  användes  en  intervjumall  (Bilaga  1.  Intervjumall)  för  att  täcka  in  de  centrala 
frågor och  teman  som  arbetet  är  inriktat på. Enligt  studerade metoder  (Dalen 2007)  var  frågorna 
inriktade på arbetets problemställning och var till en början enkla för att få en avslappnad stämning 
och avslutningsvis öppna och mer generella.  

Sammanställning och presentation av material 
Framställningsformen  av  empirimaterialet  i  den  här  rapporten  är  strukturerad  efter  rapportens 
problemställning och har fokus på tema snarare än intervjuobjekt. Dessa olika val av tema växte fram 
under de tidiga projektledarmötena och modifierades något efter att intervjuerna genomförts för att 
skapa  tydlighet  i  rapporten.  Hade  rapporten  istället  varit  presenterat  med  fokus  på  varje 
intervjuobjekt hade det  varit  lättare  att  följa  varje persons historia men  troligen på bekostnad  av 
svårighet med att se kopplingen till problemställningen (Dalen 2007). 

Felkällor empiri 
Studiens syfte och problemställningar var formulerade innan det empiriska arbetet startade men har 
också blivit något omformulerade under arbetets gång. Det gjorde att vissa frågor som ställdes var av 
mindre vikt för arbetets syfte men gjorde ändå nytta för att beskriva projektverksamheten bättre. 

Även intervjufrågorna utvecklades mellan de olika intervjuerna men det är ingenting som ses som en 
nackdel.  Frågorna  kan  med  fördel  förändras  och  utvecklas  under  arbetets  gång  efter  de  första 
intervjuerna då större insikt inom området erhållits (Dalen 2007).  

Förhållningssättet med  att  bara  insamla  data  från  ett  enda  företag  gör  att  examensarbetet  har 
utformningen av en  fallstudie. Anledningen  till det är att  fallstudien anses vara  särskilt  lämplig  för 
forskning  på  egen  hand  då  den  har möjligheten  att  studera  en  avgränsad  aspekt  av  ett  problem 
under en begränsad tidsrymd (Bell 1995). I detta fall måste det helt naturligt ske ett urval av material 
som slutligen sedan presenteras i slutrapporten.  
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Konsekvenser med vald metod 
Något som kan upplevas som en nackdel med att använda sig av en fallstudie är att det kan vara svårt 
att helt oberoende kontrollera källorna vilket medför risk för snedvridna resultat. En lyckad fallstudie 
kommer dock att ge  läsaren en djup, flerdimensionell bild som andra metoder har svårt att ta fram 
(Bell 1995). 

Vanligt förekommande är att studenter väljer att studera ett område som de har särskild anknytning 
till,  som  i  det  här  fallet  där  examensarbetet  har  utförs  ute  på  ett  valt  företag,  kan  få  speciella 
konsekvenser. Nackdelen är att det kan medföra en allt för stark personlig involvering och personliga 
tolkningar av upplevd  information  (Dalen 2007).  I det här  fallet är risken  liten eftersom  författaren 
inte har något stark personlig koppling till företaget sedan tidigare.  

2.4 Analysmetod 
I  följande  avsnitt  beskrivs metodiken  för  analysprocessen  och möjliga  felkällor.  Därefter  beskrivs 
vägen från analys till resultat. 

Analysprocessen 
Framställande av analysen påbörjades då de största delarna av referensramen och empirikapitlet var 
färdigt. Utgående  från de rekommendationer som  litteraturen gav har dessa  jämförts med empirin 
från det  studerade  fallföretaget.  Syftet har  varit  att  teori och empiri  tillsammans  ska  komplettera 
varandra för att skapa en bred bild och större insikt av det studerade området.  

För  varje  område  i  analyskapitlet  har  arbetsgången  varit  att  återkoppla  till  informationen  från 
referensramen och empirin. Därefter har de olika bitarna ställts mot varandra och tillsammans gett 
ett bidrag till analysen enligt Figur 3. 

 

Figur 3. Grundtanke av analysmetod 

I vissa fall har empiriinformation behövt vägas mot annan empiriinformation. Typiskt exempel på det 
är  då  empiriinformationen  har  inte  varit  enhetlig  och  det  har  då  blivit  en  intern  analys  av  det 
empiriska materialet.  

Om ett  relevant ämne  saknades  i  referensramen har den kompletterats med mer  information och 
processen har fått gå ett varv som illustrerats i Figur 1. När sedan referensramen kompletterats har 
det resulterat i ett bidrag till analysen enligt ovan nämnda analysmetod. 

När analysen började bli färdigarbetad fanns centrala förbättringsområdena klara vilka utnyttjades 
under framtagningen av projektmodellen. Rapportens slutsats besvarar sedan studiens syfte och de 
ställda frågeställnigningarna. 

Ämne från 
referensram

Ämne från 
empirikapitel

Bidrag till 
analys
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Felkällor analys 
Analysen utformas till stor del av de faktorer som författaren anser vara  intressant och relevant för 
ämnet. Det betyder att en annan författare med samma teoretisk och empirisk information skulle ha 
kunnat  spegla  analysen  på  ett  något  annorlunda  sätt.  I  analysen  slår  personliga  tolkningar  och 
värderingar  genom  hårdare  än  i  tidigare  delar  av  rapporten  och  därför  är  förhoppningen  att 
resonemanget  är  tydligt  för  att  påvisa  hur  analysens  utveckling  och  därmed  öka  rapportens 
realibilitet.  

Det finns troligtvis andra möjliga områden för analys av det inhämtade materialet som inte finns med 
i analysen. Anledning till det kan vara att författaren för tidigt skapar sig en bild och är inte tillräckligt 
mottaglig för information som faller utanför ramarna för den bilden.  

Arbetets generaliserbarhet blir en konsekvens av de valda metoderna samt vilka avgränsningar och 
särskilda egenskaper som dessa projekt besitter. Detta område diskuteras vidare i rapportens slutsats 
om vilka faktorer som främst har påverkat studiens generaliserbarhet.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
Den teoretiska referensramen skapar den teoretiska plattform som rapporten bygger på. Plattformen 
utgörs  av  grundpelarna  från  tre  valda  forskningsområden.  Dessa  områden  är  studier  kring 
projektmodeller, multiprojekt samt  införandeprojekt av affärssystem. Kapitlet börjar med en allmän 
reflektion kring projektverksamhet. 

3.1 Projektverksamhet 
Den grundläggande beskrivningen av ett projekt är att det är en arbetsform bestående av en tillfällig 
organisation med  starkt målfokus  som  ska  utföras  inom  en  utsatt  tid  och  inom  en  förutbestämd 
budget  (Tonnquist 2007). Däremot har  synen av projekt  som arbetsform  förändrats mot att bli en 
organisationsform med  starkt  fokus på  team, motivation och engagemang  (Wenell 2004). Det har 
visat  sig  vara  en  trend  att  projektarbetsformen  gått  ifrån  att  varit  av  stora  uppdrag  av 
engångskaraktär  till att bli en del av den  vardagliga  verksamheten med många  ständigt pågående 
mindre projekt (Sebestyén 2005). 

Dagens projektverksamhet har utvecklats till en form för organisatoriskt lärande och en ledningsform 
med  genomtänkta  projektstrategier  och  prioriterade  projektportföljer  (Wenell  2004).  Det  är 
företagets  ledning  som  har  ansvaret  att  ge  rätt  förutsättningar  till  projekten  och  flertalet 
undersökningar  visar  att  avsaknad  av  en  gemensam  projektmetodik  är  en  av  de  främsta 
anledningarna  till  att  projekt  misslyckas  (Tonnquist  2007).  Verksamhetens  pågående  projekt 
konkurrerar med  varandra  om  tid,  resurser,  beslut  och  uppmärksamhet.  Det  finns  idag  ett  stort 
behov av samverkan som de gamla modellerna inte ger vägledning om (Sebestyén 2005). 

Något särskiljande med ett projekt är alltså att det finns ett tydligt mål som varje projekt förväntas 
leverera. Därför  är  just målformulering en  så  viktigt del  av projektet,  kanske den  viktigaste  i hela 
projektet  (Wenell  2004).  Målformuleringen  kan  ske  på  olika  sätt  men  det  finns  vissa  välkända 
grundpelare  som brukar  finnas med  som  är  att  den  ska  inneha  tydlighet,  realism, mätbarhet och 
förankring  (Tonnquist  2007).  En  annan  variant  är  SMART  dvs.  specifikt,  mätbart,  avgränsat, 
realiserbart och  tidsatt. Hursomhelst  är en genomtänkt målformulering ofta  till hjälp  för de  flesta 
projekten  eftersom  det  underlättar  om  alla  jobbar  mot  samma  mål.  Det  kan  dock  vara  svårt  i 
praktiken att få målformuleringen att bli lyckas och vilken typ av mål är av olika beroende på typ av 
projekt.  I  projekt  av  typen  kundorderprojekt  är  målet  vanligtvis  efter  att  uppfylla  de  ställda 
specifikationerna så att kunden är nöjd (Wenell 2004). 

För att mäta om ett projekt är lyckat kan måluppfyllelse vara lämpligt att använda. Det kan innebära 
att man mäter  resurser produktivitet, organisationens  lärande, projektets  framgång eller personlig 
utveckling.  Andra  exempel  är  tidsåtgången  från  projektstart  till  dess  att  produkten  är 
marknadsmässig eller, som tidigare nämnts, att kundnöjdheten utvärderas. (Patanakul och Milosevic 
2009) 

Projektmålen, tid, kvalitet och budget, är de som är enklast att mäta och är bra att hålla koll på, men 
det viktigaste är effektmålen vilket anger vilken bestående effekt projektet ska leda till. Effektmål av 
ett projekt kan vara att ta nya marknadsandelar, öka kundnyttan, höja  lönsamheten eller  förbättra 
effektiviseringen. Om man uppnår effektmålen är det ofta ingen katastrof om projektmålen inte blir 
helt uppfyllda eftersom projektet bara är ett medel för att nå effektmålen (Wenell 2004). 
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3.2 Projektmodell 
Projektverksamhetens effektivitet påverkas positivt av att ha en standardprocess för hur ett projekt 
ska genomföras vilken utgör en stabil grund för projekten (Patanakul och Milosevic 2009). 

”Man kan se en projektmodell som en serie trafikregler – precis som för billisterna. Om det bara finns 
ett fordon inom en ort behövs inga trafikregler. Det är när bilarna – eller projekten – blir många som 
reglerna behövs” (Wenell 2004, sida 38). 

3.2.1 Projektets beståndsdelar 
Ett projekt består av en mängd aktiviteter och ofta brukar man  identifiera den  serie av aktiviteter 
som  ger den  tidigaste  färdigtidpunkten  för projektet  (Tonnquist 2007). Denna  serie  kallas  för den 
kritiska  linjen  (Sebestyén 2005, Wenell 2004, Tonnquist 2007). Det  finns också enskilda aktiviteter 
som  ensamma  är  så  kritiska  för  projektet  att  de  kallas  för  kritiska  aktiviteter  och  det  gäller  att 
identifiera dessa för att kunna genomföra dessa inom den utsatta tidsramen (Wenell 2004). 

Beslutspunkter  är  ofta möten  för  att  kontrollera,  ge  insyn,  styra  projektet  och  avgöra  projektets 
framtid (Sebestyén 2005). Svaret på beslutspunkten är om projektet ska fortsätta framåt, om någon 
aktivitet måste göras eller om projektet ska avslutas (Tonnquist 2007).  

Milstolpar är väldefinierade etappmål som används för att planera och styra projektet (Wenell 2004). 
Man kan se dessa som delresultat och kan användas för att ge indikationer på projektets utveckling 
och kostnad (Sebestyén 2005). 

3.2.2 Metodik för att ta fram en projektmodell 
Hur  en  projektmodell  utvecklas  verkar  i  teorin  vara  en  relativt  enkel  process. Den  ska  vara  först 
byggas med en begränsad omfattning för att sedan utvidgas med flera lämpliga funktioner. En allt för 
komplex  projektmodell  hämmar  ofta  kreativiteten  och  projektet  medlemmar  upplever  den  som 
administrativt  tung  (Tonnquist 2007). Modellen  skall dessutom  vara  tydlig och  tillgänglig men det 
räcker  inte  för  att  avgöra  för  om  eller  hur  den  används.  Viktigast  är  att modellen  stämmer med 
verkligheten, att den bygger på en enkel metodik och att den är praktisk (Wenell 2004). 

Det är alltså viktigt att den är enkel och praktisk för att den ska användas av projektets medlemmar. 
Däremot  behöver  inte  hela  modellen  användas  för  alla  projekt  (Tonnquist  2007).  Det  gör  att 
modellen kan innehålla en större komplexitet än vad som är nödvändigt för ett specifikt projekt om 
det  är möjligt  att  välja bort  vissa delar ur modellen. Avvägningen  är  att hitta  en modell  som  ger 
tillräcklig  kontroll men  som  inte  upplevs  allt  för  begränsande  och  viktigt  är  att  de  gemensamma 
dokumenten används och att en gemensam  terminologi används  (Tonnquist 2007). Så även om en 
standardmodell förespråkas ska det vara möjligt att modifiera den beroende på projektets karaktär 
(Patanakul och Milosevic 2009). 

En modern och välutvecklad projektmodell måste baseras på verksamheten  i en multiprojektmiljö 
och vara anpassade för de gemensamma projekten. En erfaren projektledare som är van att använda 
en modell tänker  inte  längre på att modellen följs.  I de fallen där projektkulturen är väldigt mogen 
har projektmodellen en mindre betydelse men det gör fortfarande nytta för nyanställda för att forma 
dessa i den projektkultur som redan råder (Wenell 2004). 
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3.2.3 Projektmodellens delar 
En projektmodell består generellt av processer, rollbeskrivning samt mallar och dokument (Tonnquist 
2007). 

Processer 
Projektmodellernas processer kan ha olika upplägg beroende på hur projektets  struktur  ser ut. De 
vanligaste uppläggen är seriell, parallell och dynamisk utveckling. I den seriella utvecklingen arbetar 
man sekventiellt med ett steg  i taget och beskrivs ofta som trappstegs eller vattenfallsmodell. Den 
modellen  tillhör  det  traditionella  sättet  för  projektarbete men  är  inte  särskilt  flexibelt  eftersom 
föregående  fas måste  avslutas  innan nästa påbörjas. Parallell utveckling  innebär  att  flera delar  av 
projektet pågår  samtidigt och där  en nätverksplan  kan utgöra  grunden  för planeringen. Dynamisk 
utveckling utgår från produktens uppbyggnad och syftet är att få färdiga  leveranser som kan testas 
och ge information till nästa steg vilket är lämplig när man utvecklar en produkt åt en enstaka kund.  
(Sebestyén 2005) 

Projektets intressenter 
Anledningen till att ett projekt genomförs är för att uppfylla intressenternas önskemål och därför är 
hanteringen av  intressenterna direkt kopplat projektets  framgång  (Wenell 2004). Om man bortser 
från  intressenterna  i  en  projektmodell  så  bortser man  från  hela  syftet med  projektet.  En  vanlig 
uppdelning av projektets intressenter ser ut som Figur 4 visar.  

Kärnintressenterna  har  en  beslutande  eller  drivande  roll  i  projektet.  De  primära  intressenterna 
påverkas  i  hög  grad  av  projektet  och  vill  därför  vara med  och  påverka  projektet.  De  sekundära 
intressenterna  har  relativt  lågt  intresse  och  kommer  troligen  inte  aktivt  att  påverka  projektet. 
(Tonnquist 2007) 

De sekundära  intressenterna kan vara svårast att  identifiera och deras förväntningar kan vara svåra 
att  förstå.  De  kan  bli  intresserade  av  projektet  vilket  ibland  kan  och  uppkomma  som  en  positiv 
överraskning  men  oftast  i  form  av  en  omvärldsstörning  till  projektet.  Att  identifiera  de  olika 
intressenterna  och  deras  förväntningar  och  sedan  lyckas  tydliggöra  och  omsätta  dessa  till  bra 
projektmål är egenskaper som utmärker en duktig projektledare. (Wenell 2004) 

Sekundära 
intressenter

Primära 
intressenter

Kärn 
intressenter

Figur 4. Projektets intressenter (Tonnquist 2007)
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Mallar och dokument 
Projektplanen ska  innehålla olika moment med en ansvarsfördelning för de planerade aktiviteterna. 
Den ska också innehålla en övergripande tidsplanering för att se om kundens tidshorisont är realistisk 
att  uppnå.  Vanligt  är  att  många  affärssystemsprojekt  misslyckas  just  på  grund  av  tidsbrist 
(Hederstierna Montén 2003). 

Ett  tydligt  sätt att kommunicera mål, planer och  information  inom en grupp är att använda  sig av 
visuell planering. Det här kan ske på olika nivåer i företaget. Både på individuellnivå men framförallt 
användbart  på  grupp‐  och  systemnivå  (Morgan  och  Liker  2006).  Det  här  gör  att  gruppen  får  en 
gemensam bild om vad som ska uppnås och vilka problem som finns och höjer gruppens fokus och 
kreativitet. En typ av visuell planering är resursplanering och en väldigt vanlig metod för det är ett så 
kallat Gantt schema (Sebestyén 2005) där utbredningen av projektets aktiviteter illustreras utmed en 
tidsaxel.  

En milstolpeplan som visar vägen mellan projektets start och slut med alla etappmål utsatta kallas för 
en milstolpeplan. Denna  kan  fungera  som  ett  bra  kommunikationsverktyg  och  ge  en  bra  bild  hur 
projektet är tänkt att genomföras  (Tonnquist 2007). Checklistor är ett överskådligt beskrivningssätt 
med  relativt  få  detaljer.  Fördelen  är  den  enkla  formen  som  är  lätt  att  förstå  för  de  berörda.  En 
nackdel kan vara att det ofta inte framgår vem som arbetar fram resultatet eller vilka som deltar och 
får  informationen (Sebestyén 2005). Erfarenheter från framgångsrika projektledare är att en kraftig 
användning  av  IT‐hjälpmedel  är  en  nödvändighet  när man  arbetar med  parallella  projekt  för  att 
lyckas med  den  samtidiga  dokumentationen  och  för  att  hålla  en  öppen  kommunikation  (Wenell 
2004).  

3.3 Multiprojekt 
Dagens projektverksamhet stämmer  inte  in på det gamla synsättet  för projektarbete.   Förr var det 
vanligt  med  få  stora  projekt  men  idag  genomförs  istället  många  fler  små  projekt.  För  att  öka 
organisationens effektivitet använder sig allt fler företag av multiprojekt, det vill säga att flera projekt 
drivs parallellt där varje projektledare ansvarar för flera projekt samtidigt (Wenell 2004). 

3.3.1 Beskrivning 
Multiprojektledning  har  både  skillnader  och  likheter mot  varianten  då  varje  projektledare  endast 
ansvarar för ett projekt i taget. Skillnader i multiprojektmiljön är till exempel att kopplingen av flera 
samtidiga projekt ska hanteras, styrningen av flera projektteam ska ske av samma projektledare samt 
att projektledaren måsta klara utmaningen att växla mellan olika projekt  (Patanakul och Milosevic 
2009).  Likheten  är  att  en projektledare  som  är  effektiv på  att driva  singelprojekt  är ofta också  är 
framgångsrik  att  driva  multiprojekt  och  bidrar  därför  till  en  högre  effektivitet  för  hela 
projektporföljen  (Martinsuo och Lehtonen 2007). Därför bör en multiprojektledare precis  som den 
traditionella projektledaren kunna och vara duktig på att planera, schemalägga, övervaka, kontrollera 
projektaktiviteter, allokera  resurser och hantera  risker  för varje  individuellt projekt  (Patanakul och 
Milosevic 2009). 

3.3.2 Problemområden 
Vanliga problem som upplevs  i en multiprojektomgivning kommer av oklara definitioner, planering 
och  projekthantering.  Exempel  är  att  betydelsen  av  projektets  förstudiefas  försummas  och  att 
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projektets omfattning inte utreds tillräckligt på förhand. Tidsplanen kan vara för tight och det är svårt 
ofta svårt att kontrollera kvaliteten och styra underleverantörernas arbete (Elonen och Artto 2003).  

Ett annat problem är att det uppkommer resursbrist på grund av felaktig resursfördelning. Exempel 
på det kan vara att det generellt är  för  få  resurser  tillgängligt, det är  så att  säga  för många aktiva 
projekt  i  förhållande  till  tillgängliga  resurser  (Elonen  och  Artto  2003).  Resursfördelningen  utgör 
därmed  en  grundpelare  för  multiprojektens  totala  effektivitet  (Patanakul  och  Milosevic  2009).   
Andra anledningar är att det saknas kompetenta projektledare eller en hög omsättning av personal 
eller att ett väldigt stort ansvar vilar på axlarna på ett fåtal experter (Elonen och Artto 2003). 

3.3.3 Framgångsfaktorer i multiprojekt 
Antalet projekt som varje projektledare kan driva samtidigt varierar  från  fall  till  fall vilket påverkar 
resursfördelningen  av multiprojekt. Det  är  dock  visat  att  den  totala  effektiviteten minskar  om  en 
projektledare driver för många projekt samtidigt (Patanakul och Milosevic 2009). Andra faktorer som 
bidrar  till  multiprojektens  effektivitet  har  visat  sig  vara  graden  av  väldefinierade  projektmål, 
tillgänglig  information  om  enskilda  projekt  samt  hur  bra  projektens mål  uppfylls  (Martinsuo  och 
Lehtonen 2007).    

En nyckelfaktor är att få sina projekt att ligga i olika faser för att på det sättet utnyttja slack i de olika 
projekten  (Patanakul  och Milosevic  2009).  Att  ha  rätt  resurser  i  rätt  tid  är  en  kritisk  faktor  för 
multiprojektledaren  och  för  att  lyckas  med  det  föreslås  ett  bra  resursplaneringssystem  och  ett 
projektkontor som kan balansera resurser och styra så att  inte för många projekt startas samtidigt. 
Organisationen  bör  också  ha  en  stark  känsla  av  engagemang,  bra  kommunikation,  starka 
arbetsrelationer  och  belöningssystem  för  att multiprojekten  ska  fungera  effektivt  (Patanakul  och 
Milosevic  2009).  Organisationen  behöver  vara  mer  lärande  och  kunskapsöverföringen  blir  mer 
central.  Kraven  ökar  på  dokumentation  från  tidigare  projekt  samtidigt  som  informationen måste 
finnas  tillgängligt  i  tid  för beslutsfattaren att kunna göra korrekta  ingripanden  (Dooley, Lupton och 
O'Sullivan 2005). 

Projektledarens  kompetens  är  avgörande  för multiprojektens  framgång  eftersom  denna måste  ha 
grundläggande egenskaper som krävs för att  lyckas med singelprojekt men även andra egenskaper. 
Multiprojektledaren måste  vara  duktig  på  att  ha många  bollar  i  luften    (Patanakul  och Milosevic 
2009), det vill säga kunna balansera varje enskilt projekt och samtidigt hålla koll på det  långsiktiga 
organisatoriska  målet  (Dooley,  Lupton  och  O'Sullivan  2005).  Utöver  det  ska  denna  typ  av 
projektledare ha förmågan att kunna växla ledarskap och affärskompetens  (Patanakul och Milosevic 
2009)  och  vara  en  skicklig  kommunikatör  och  kontrollant    (Patanakul  och Milosevic  2009). Andra 
egenskaper  för  att  vara  effektiv  i multiprojekt  är  att  ha  förmågan  att minimera  omställningstider 
mellan  projekten,  kunna  kommunicera  väl  både  verbalt  och  skriftligt  och  vara  en  duktig 
problemlösare (Patanakul och Milosevic 2009). 

3.3.4 Kunskapsöverföring 
Projektbaserade aktiviteter får allt större inflytande och intensitet i dagens organisationer. Däremot 
genomförs  kunskapsöverföring  inom  projektorganisationer  fortfarande  inte  på  ett  optimalt  sätt 
(Leseure och Brookes 2004). Detta trots att studier visar att både projektledare och chefer på olika 
företag ser ett allt större behov av förbättringar av kunskapsöverföring inom projekt (Hanisch 2009).  
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Det  saknas ett  konkret och  systematiskt  tillvägagångssätt  för att arbeta med  kunskapsöverföring  i 
projekt  i  många  företag  idag  (Hanisch  2009).  Däremot  är  målbilden  tydlig,  det  handlar  om  att 
uppmuntra människor att dela kunskap och  idéer  för att  skapa mervärde  för  företagets produkter 
och tjänster (Leseure och Brookes 2004).  

Kunskap  handlar  om  en  samling  av  färdigheter,  erfarenheter,  information  och  förmågor  som 
individer  kan  använda  för  att  lösa  problem.  Att  hantera  kunskapsöverföring  inom  organisationer 
handlar om att skapa,  lagra, använda och dela kunskap. Kopplingen mellan projektledning och hur 
organisatorisk  kunskapsöverföring  fungerar  i  projektsituationer  kallas  för  Project  Knowledge 
management    (Hanisch,  o.a.  2009).    Projektkunskapen  kan  delas  in  i  två  områden  vilka  är 
kärnkunskap  och  projektspecifik  kunskap  (Leseure  och  Brookes  2004).  Kärnkunskapen  är  sådan 
kunskap  som  är  viktig  för  att  bedriva  ett  högkvalitativt  projektarbete  på  lång  sikt  och  den 
projektspecifika kunskapen är mer kortlivad kunskap och är osannolik att vara nyttig  i mer än  i ett 
projekt (Leseure och Brookes 2004). Strukturen på kunskapsöverföringen är en balansgång där den 
inte får vara för byråkratiskt eftersom det ska vara enkelt att dela med sig kunskap. Samtidigt får den 
inte bli för omfattande vilket skapar en djungel av  information och det är därför viktigt att skilja på 
kärnkunskap och projektspecifik kunskap så att rätt typ av information delas ut (Leseure och Brookes 
2004).  

Flera utmaningar i projektorganisationer kan öka behovet av kunskapsöverföring. Exempelvis är stora 
omorganisationer,  hög  omsättning  av  personal  eller  kraftig  tillväxt  inom  företaget  situationer  då 
behovet av en välfungerande kunskapsdelning blir ännu större (Leseure och Brookes 2004).  

Nyckelfaktorer för att  lyckas är att det finns  incitament att bidra med sin kunskap. Dessutom är det 
nyttigt att kunskapsdelning  förankras  till  individer eller grupper  i organisationen. Slutligen bör det 
beaktas att kunskapshanteringen även har en livscykel och att en kunskapsbas aldrig blir färdig utan 
behöver  ständigt  kompletteras  och  ersättas  men  ny  kunskapsinformation  (Leseure  och  Brookes 
2004).  Förutom  att  det  bör  finnas  incitament  att  dela  kunskap  är  kommunikationsteknologin, 
organisationen, metoderna  och  inte minst  företagets  kultur  andra  kritiska  faktorer  som  påverkar 
framgången för en lyckad kunskapsöverföring i projekt  (Hanisch, o.a. 2009).   

I  Figur  5  sammanfattas  förslag  på  vilka  områden  som  kan  finnas  som  stöd  i  de  olika  delarna  av 
projektet. Projektledning och kunskapsöverföring måste gå hand i hand (Leseure och Brookes 2004). 
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Figur 5. Exempel på projektkunskap under projektets livscykel  (Hanisch, o.a. 2009) 

IT‐stöd  är  en  viktig  del  för  spridning  av  kunskap, men  det  är  högst  osannolikt  att  något  tekniskt 
system ensamt kan garantera en effektiv kunskapsöverföring (Leseure och Brookes 2004). Även det 
bästa  tänkbara  systemet  är  inte  tillräckligt om  inte  företagets  kultur uppmuntrar  användandet  av 
systemet   (Hanisch, o.a. 2009). Därför är användandet av andra medier förutom IT‐stöd nödvändigt 
för att få överföringen att fungera.   Exempelvis är övningar eller gemensamma workshops tänkbara 
förbättringsområden för kunskapsdelning i projektorganisationen  (Hanisch, o.a. 2009).  

3.4 Införandeprojekt 

3.4.1 Införandeprocessen 
Implementeringen av ett affärssystem genomförs i formen av ett eller en samling projekt. Genom att 
organisera  införandet  i ett projekt kan verksamheten nyttja erfarenheten  från tidigare projekt. Om 
organisationen  kan  utföra  projektet  på  ett  sätt  som  de  är  vana med  ökar  sannolikheten  för  att 
införandet  lyckas. Det  här  betyder  att  införandet  av  affärssystem  är  direkt  relaterade  till  hur  bra 
företaget är på att arbeta  i projektform. Hit hör praxis och rutiner för projektrapportering, mätning 
av projektets utfall, återkoppling av resultat och projektledarens kompetens. (Magnusson och Olsson 
2005) 

Införandet av ett nytt affärssystem innebär alltid en stor förändring och målet är ofta att använda ny 
teknik  för  att  öka  effektiviteten  (Tonnquist  2007).  Det  påverkar  arbetssätt  och  strategier  som 
granskas och omformas för att passa den nya verksamheten.  Införandeprojektet  innebär en massiv 
verksamhetsförändring  vilket  gör  att  dessa  projekt  ofta  blir  komplicerade  projekt  som  svåra  att  
lyckas med (Magnusson och Olsson 2005). 

Faktorer som påverkar införandet 
Införandeprojektet är ofta  komplext av  flera anledningar och  för att öka  chanserna att  lyckas bör 
vissa faktorer vara bra att känna till.  

Införandet  av  ett  affärssystem  innebär  dels  att  organisationen  behöver  anpassa  sig  till  den  nya 
tekniken samt att det  innebär en förändring  i verksamheten (Magnusson och Olsson 2005). Om ett 
företag har klara planer på hur organisationen kommer utvecklas är det lättare att välja ett passande 
affärssystem. Det  finns alltså en koppling mellan hur  företagets  långsiktiga planering  fungerar och 
framgångsrikt  val  av  affärssystem  eftersom  ett  företag  som  har  en  genomtänkt  strategi  och 
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verksamhetsmål vet var de vill befinna sig och hur de ska ta sig till den positionen (Muscatello, Small 
och  Chen  2003).  Problem  i  införandet  kan  också  orsaka  stor  skada  på  övrig  verksamhet  som  ska 
fungera samtligt som införandet sker (Magnusson och Olsson 2005). 

Att  företagsledningen  är  engagerad har  visat  sig  väldigt betydelsefullt  för  införandeprocessen. Att 
användarna blir involverade med hjälp av träning i systemet verkar också till ett positivt resultat för 
införandeprocessen (Muscatello, Small och Chen 2003). Det är viktigt att uppdatera användarna och 
övriga  intressenter  om  statusen  på  införandeprocessen,  exempelvis  i  ett  forum  där  det  också  är 
möjligt att  lämna feedback på projektet. Användarna bör ha en  individuell person på plats som kan 
svara på  frågor och hjälpa  till med att  lösa problem  som uppkommer  (Beheshti 2006). Det måste 
finnas en ömsesidig kunskap och respekt mellan parterna  i projektet, kunden måste själv bli expert 
på  sin  lösning  och  det  finns  ett  bra  klimat mellan  leverantören  av  systemet  och  kundföretaget 
(Hederstierna Montén 2003). Kundföretaget måste visa acceptans för nya rutiner och arbetssätt och 
det är bra att  ständigt påminnas om det ursprungliga  syftet med affärssystemsbytet  (Hederstierna 
Montén 2003).  

Historiskt  har  det  visat  sig  att  projektledare  med  ingenjörsbakgrund  ofta  väljer  att  betrakta 
införandet  av  affärssystemet  som  ett  rent  tekniskt  projekt  samtidigt  som  en  projektledare med 
ekonomibakgrund oftare väljer att  se det  som ett verksamhetsförändringsprojekt  (Magnusson och 
Olsson 2005). Det har visat sig att projektledarens  inställning till projektet har betydelse för utfallet 
av  projektet  och  det  svåra  är  att  hitta  individer  som  kan  se  projektet  ur  båda  perspektiven 
(Magnusson och Olsson 2005). En noggrann genomförd  förstudie och utformningen av en plan  för 
förvärv och genomgörandet är viktigt. Därför uppges en av de viktigaste faktorerna av alla är att ha 
en  effektiv  projektledning  som  innefattar  teknisk  planering,  användarträning,  budgetansvar, 
tidsplanering och färdighet i affärssystemet (Beheshti 2006). Orsaken till ett misslyckat införande kan 
vara  bristande  projektledning,  felaktig  projektplanering,  dåligt  riskhantering  och  bristande 
införsäljning  av  systemet  (Magnusson  och  Olsson  2005).  Det  kan  vara  svårt  att  veta  om  ett 
affärssystemsinförande har lyckats och vanligt förekommande är att införandet utvärderas i kriterier 
som budget, tid, omfattning och effekter på organisationen (Magnusson och Olsson 2005). 

Aspekter att ta hänsyn till 
Vid införandet av ett affärssystem så finns det viktiga aspekter att ta hänsyn till vilka går att dela upp 
i organisatoriska och systemspecifika aspekter vilka finns sammanfattade i Figur 6. 

Organisationsfaktorer                Systemfaktorer 

 

Figur 6. Införandeprojektets påverkansaspekter (Magnusson och Olsson 2005) 
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Unfreezing Changing Refreezing

Till att börja med de organisatoriska aspekterna  så är den existerande kulturen avgörande  för hur 
svårt och omfattande det blir att genomföra förändringen tillsammans hur pass van organisationen 
är  att  lära  sig och hur  kunskapshanteringen  fungerar. Hur  förändringen och  förändringsledning  är 
strukturerat i företaget är viktigt med avseende på förändringshanteringsstrategier och vilka verktyg 
och metoder  ledningen  styr med. Är  exempelvis  företaget  styrt utifrån  systemteorirelaterade och 
tekniskt  grundade  modeller  eller  mer  ekonomi  och  managementrelaterade  styrningsmodeller. 
Eftersom affärssystem är utformade som en process blir steget av verksamhetsförändring olika stort 
beroende på  företagets  grad  av processorganisation.  Slutligen påverkas  införandeprojektet  av hur 
organisationens  kommunikation  ser  ut  och  hur  pass  bra  förändringsbehovet  har  blivit  internt 
marknadsfört. (Magnusson och Olsson 2005) 

Utöver  dessa  organisatoriska  dimensioner  finns  det  aspekter  på  systemnivå  som  är  relevanta  att 
beakta  i  ett  affärssystembyte.  Dessa  områden  är  teknik,  utbildning,  användare  och  delaktighet. 
Exempelvis  gäller det  att  ta hänsyn  till  tidigare  informationssystem, utse möjliga nyckelanvändare 
och  bedöma  utbildningsnivån.  Vidare  så  är  det  viktigt  att  få  alla  inblandade med  sig  för  att  få 
delaktighet och involvera användarna så tidigt som möjligt i processen. (Magnusson och Olsson 2005) 

Faser i införandeprocessen 
Införandeprocessen  kan  delas  in  i  två  övergripande  faser. Målet med  den  första  fasen  är  att  nå 
tidpunkten då  systemet  kan driftsättas. Många  företag  som har  en  allt  för defensiv  inställning  till 
implementeringen  och  saknar  långtidsplanering  med  systemet  missar  möjligheterna  att  få  ut 
maximalt  av  sitt  system.   Det  går  att  dela  upp  den  första  fasen  i  tre  steg  som  är  arv  från  gamla 
system,  implementering av det nya systemet och slutligen driftstart. Efter denna  tidpunkt kommer 
projektet  in  i  den  andra  fasen  vilken  är  väldigt  avgörande  för  projektets  resultat.  Det  gäller  att 
stabilisera  systemet,  lägga  till  nya  funktioner  och  slutligen  utveckla  och  integrera.  Om 
implementeringsprojektet  ses  som  avslutat  utan  att  den  andra  fasen  genomförts  kommer  inte 
systemet att kunna  tillgodose alla behov  i organisationen.   Det är  i den andra  fasen som  företaget 
kan  få ut maximal nytta och  integrera  systemet  i modern  teknik  som exempelvis mobila  tillbehör. 
Dock måste  systemet  ha  hunnit  bli  stabilt  innan  dessa  förändringar  kan  ske  på  ett  framgångsrikt 
tillvägagångssätt. (Willis och Willis‐Brown 2002) 

Kurt  Lewins  modell  (Figur  7)  visar  tre  faser  i  ett  förändringsprojekt  och  är  ett  sätt  att  förstå 
förändringens egenskaper. Modellen  förklarar att en organisation består av krafter som dels driver 
förändring  och  dels  de  som  gör motstånd  (Nahavandi  2009).  Processen  kan  börja  när  kraften  för 
förändring överstiger motståndskraften och ledaren kan genomföra förändringen. När det är uppfyllt 
kan  förändringen genomföras och  slutligen gäller det att  få  förändringen att upphöra och att den 
dagliga verksamheten kan fortsätta i sin nya form. Ledarens roll blir i den sista fasen att ge support, 
träning och bekräfta att förändringen stannar. 

 

 

 

Figur 7. Lewins förändringsmodell  
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Externa konsulter 
En orsak  till att en organisation  väljer att  involvera externa  konsulter  som projektledare  är att de 
därmed får tillgång till specifik kunskap och erfarenhet rörande affärssystemsinförande. Traditionellt 
har denna erfarenhet varit väldigt eftertraktad och svår att få tag på även om det på senare tid varit 
på väg att förändrats. (Magnusson och Olsson 2005)  

Att låta externa konsulter ansvara för affärssystemets applikationer kan vara en livskraftig metod för 
att reducera investeringskostnaden för ett affärssystem. Det gäller för kundföretagets chefer att inse 
att låta konsulterna få de befogenheter de behöver för att göra ett bra arbete för att få ut maximal 
prestanda av systemet och bästa lönsamhet i verksamheten. (Beheshti 2006) 

På det  första mötet mellan konsulten och kunden känner parterna av varandra och kunden vill ha 
klarlagt  vad  konsulten  kan  erbjuda  för  tjänster  och  konsulten  vill  informera  om  sina  tjänster  och 
kompetens. För att arbetet ska gå vidare krävs att konsulten vet vad som förväntas av honom och att 
kunden har uppfattad sin roll i uppdraget. Närvaron av konsulten kan innebära en obalans i systemet 
och organisationsmedlemmarnas blandade inställning till konsulter kan påverka konsultens möjlighet 
för att uträtta ett konstruktivt arbete som exempelvis att  få  träffa alla de personer som konsulten 
önskar. (Andersson 2005) 

3.4.2 Projektledning av affärssystemprojekt 

Projektets karaktär 
Projekt  som  syftar  till  att  utveckla  och  effektivisera  den  egna  eller  en  annans  verksamhet  kan 
gemensamt  benämnas  verksamhetsutvecklingsprojekt.  Hit  räknas  exempelvis  förändringar  i 
organisationen  samt  införandet  av  ett  nytt  IT‐system. Det  som  kännetecknar  dessa  projekt  är  att 
verksamheten och personalen påverkas i hög grad och tidigare vanor och arbetssätt måste förändras 
för  att  för  att  effektmålen  skall  nås. Normalt  är  beställaren  av  projektet  en  relativt  högt  uppsatt 
person  i  kundföretaget  och  relativt  ofta  förekommer  intressekonflikter  mellan  exempelvis 
beställaren,  personalen  och  användarna  av  systemet  ifråga  om  systemkrav.  För  att  öka  en 
organisations effektivitet  gäller det att  identifiera och åtgärda  flaskhalsen  istället  för att behandla 
organisationens  problem  och  symptom.  Ändringar  i  verksamhetens  system  föranleder  ofta  nya 
flaskhalsar  som  kan  vara  svårt  att  förutse,  vilket  talar  för  att  ändringar  ska  utföras  stegvis.  
(Sebestyén 2005) 

För att  förklara varför många misslyckat med den här  sortens projekt behöver projektets  speciella 
egenskaper tas i beaktande. Projekt av den här typen är ofta enormt omfattande och påverkar hela 
organisationen och ofta dess angränsande partners. Dessutom är projekten tekniskt avancerade och 
organisatoriskt känsliga vilket gör dessa projekt svåra och komplexa.   Utöver det är projekten ofta 
väldigt  tidskrävande och att ett projekt kan  fortlöpa under  flera år är väldigt vanligt.    (Muscatello, 
Small och Chen 2003) 

Affärssystem och projektledaren 
Införandet  av  affärssystem  är  ett  kostsamt  och  tidskrävande  projekt.  För  att  lyckas  krävs  en 
omfattande planering och hårt hängivet arbete under genomförande fasen. Valet av projektledare är 
ett  av  de  absolut  viktigaste  stegen  eftersom  den  personen måste  ha  en  god  förståelse  för  både 
affärer och teknologin i projektet. Projektledaren måste också kunna och ha befogenhet att välja ut 
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de bästa personerna från varje avdelning till projektet för att säkerställa att behoven från alla håll blir 
tillgodosett. Många aktiviteter i projektet kan ske parallellt men vissa kan inte starta förrän andra är 
slutförda.  Flertalet  av  de  verktyg  som  används  i  projektplanering  är  tillämpbara  i  dessa  typer  av 
projekt som exempelvis Gantt‐schema och beräkning av kritisk väg.  (Beheshti 2006) 

Projektets förstudie 
Förstudien  i  ett  affärssystemsprojekt  är  enormt  viktig.  Här  ska  kundens  behov  fastställas  och  en 
bristfällig analys leder troligtvis till att kunden får ett system som inte passar organisationen. För det 
första måste behovet av mjukvara analyseras som leder fram till behovet av hårdvara som klarar de 
ställda  kraven.  För  det  andra  måste  organisationens  mognad,  personalen  färdighetsnivå  och 
datorvana  analyseras  för  att  lämpliga  insatser  kan  planeras  in  som  att  ta  fram  intensiva 
utbildningspaket  eller  nyanställning  av  kvalificerad  personal  om  kunskapsgapet  är  för  stort.  
(Muscatello, Small och Chen 2003) 

Processerna i ett förändringsprojekt 
Ett  projekt  för  att  införa  ett  nytt  affärssystem  är  ett  stort  förändringsarbete.  För  att  lyckas  kan 
projektledare  beakta  de  olika  stegen  i  en  förändring.  I  Figur  8  visas  en  sammanslagning  av  olika 
teorier där den övre  raden är hämtad  från  (Tonnquist, 2007), mitten  raden  från  (Nahavandi 2009) 
och  den  undre  raden  är  en  egen  sammanslagning  av  de  två  övre  och  tolkning  för  ett 
förändringsprojekt av typen införande av affärssystem. 

 

 

 

Figur 8. Processbeskrivning av ett förändringsprojekt. 

Under  förarbetet behöver projektledaren  ta  fram  fakta  som  stödjer behovet  av  förändring  för  att 
skapa ett positivt ändringsklimat (Tonnquist, 2007) samtidigt som  ledaren och medarbetarna måste 
bli medvetna om behovet av  förändring och  inse vikten  för organisationens effektivitet  (Nahavandi 
2009).  

Härifrån och framåt är det viktigt att det existerar en vision där projektledaren framhäver mervärdet 
som processen för med sig. I starten av implementationen måste en korrekt hantering av projektets 
intressenter  ske och  en plan  för  kommunikation, definition  av målgrupper och budskap  finnas på 
plats.  Att  koppla  projektet  till  den  ordinarie  verksamheten  ger  en  ökad  förståelse  och  en  högre 
motivation hos projektteamet (Tonnquist, 2007). Det är viktigt att få inflytande till projektet från de 
som  blir mest  påverkade  av  förändringen  och  det  kommer  att  göra  genomförandefasen  enklare 
längre fram. (Nahavandi 2009).  
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I det sista steget utvärderas effekterna av förändringen och är om intressenterna är nöjda med dess 
prestanda. Frågor som bör dyka upp är om organisationen är mer effektiv, om anställda är nöjda och 
om tekniken fungerar som den ska. Om målen inte är uppfyllda kan processen behöva backas tillbaka 
så att kraven uppfylls  (Nahavandi 2009). Samtidigt är det oerhört viktigt att  förändringen kvarstår 
efter att projektet genomförts. Ett sätt är att skapa ambassadörer av förändringen som varit delaktig 
under projektet och som sedan stöttar organisationen att praktiskt tillämpa förändringen (Tonnquist, 
2007). 
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4 EMPIRI 
Empiri materialet är inhämtat från projektledare, projektledarmöten och organisationens befintliga 
dokumentation. Strukturerade intervjuer har skett med sex projektledare på Medius som antingen 
arbetar eller tidigare har arbetat med projekttypen som studeras i rapporten. 

4.1 Projektmodell 
Den empiriska  information som har relevans för skapandet av en projektmodell har sammanställts  i 
detta avsnitt. Det är uppdelat på projektledarens roll, införande projekt mot små företag, projektens 
genomförande, projektets variabler och slutligen projektorganisationens dokumentation.    

4.1.1 Projektledarens roll 
Projektledarens roll i den studerade organisationen har speciella egenskaper som är viktiga att känna 
till. För att lära komma organisationen lite närmare görs även en beskrivning av projektledarna.  

Tjänstbeskrivning av projektledare 
Tjänsten som projektledare i de studerade projekten är ganska speciell. Titeln som de flesta innehar 
som driver de här projekten kallas för projektledare/applikationskonsult. En del ser sig mer som rena 
projektledare  samtidigt  som andra  ser  sig  som applikationskonsulter  som  ibland driver projekt. En 
vanlig start  för den här tjänsten har  för  flertalet varit att börja arbeta på Medius supportavdelning 
där frågor om affärssystemet besvaras. De som har arbetat där ser det som ett bra sätt att komma in 
i företaget och lära sig om affärssystemet.  Efter ett tag ökar ansvaret och vanligt blir då att själv få 
driva ett projekt som kan vara ett  införandeprojekt hos en kund som ska byta affärssystem. Andra 
projekt  som  kan  vara  aktuellt  är  att  ansvara  för  en  integrering  av  ett mindre  delsystem mot  ett 
befintligt affärssystem eller att ansvara för ett centralt projekt som ska riktas mot flera kunder. När 
erfarenheten  ökar  blir  projektledarna  ansvariga  för  flera  samtidigt  pågående  projekt  och  i  regel 
minskar arbetstiden på supportavdelningen. Fyra av de  intervjuade projektledarna arbetar  i princip 
heltid med införandeprojekt mot byggkedjan och för övriga varierar andelen tid som just nu läggs på 
de här projekten från ingen tid alls upp till 50 procent av arbetstiden. För närvarande varierar antalet 
införandeprojekt  som varje projektledare driver  samtidigt mellan ett och  fem och då är det  flesta 
projektledarna samtidigt ansvariga för ytterligare något annat centralprojekt eller ansvarsområde på 
Medius. 

Beskrivning av projektledarna 
Medius  är  ett  relativt  ungt  företag  vilket  gör  att  de  flesta  inte  har  arbetat  på  företaget  eller  i 
nuvarande tjänst särskilt länge. En av de intervjuade har arbetat på företaget i sex år varav de första 
fyra  åren  som  projektledare  mot  byggkedjan.  De  övriga  intervjuade  personerna  har  arbetat  på 
Medius mellan  ett  och  tre  år  varav  ett  halvt  till  två  år  i  nuvarande  tjänst  som  projektledare.  En 
sammanfattning av hur länge projektledarnas arbetat på Medius samt i rollen som projektledare mot 
byggkedjan finns i Tabell 3. 

 

 

 

 



Johan Ersson
Att hantera små affärssystemprojekt i en multiprojektomgivning 

Kapitel 4
Empiri 

 

sida 25 
 

Tabell 3. Arbetad tid på Medius hos de intervjuade  

Arbetad tid på 
Medius 

Varav tid som 
projektledare/applikationskonsult 

mot byggkedjan 
6 år  4 år 
3 år  3 år 
2 år  2 år  
2 år  1,5 år 
2 år  1,5 år 
1 år  0,5 år 

 

Projektledarnas bakgrund är i regel att de kommer direkt från universitet innan de blev anställda på 
Medius.  En  projektledare  anser  att  det  är  ganska  naturligt  eftersom  det  är  svårt  att  få  tag  på 
kompetensen  som krävs  i de här projekten på arbetsmarknaden. Det gör att man  lär  sig det man 
behöver kunna på plats när man blir anställd vilket en nyexaminerad är lämplig för. Visserligen skulle 
det inte vara en nackdel att ha tidigare erfarenhet av affärssystem, men varje system är ändå relativt 
specifikt och kräver en viss upplärningstid anser samma projektledare. Däremot anses dock relevant 
högskoleutbildning  vara  ett  krav  eftersom  det  dels  ger  en  kvalitetsstämpel  och  dels  att  viktiga 
komponenter  från  utbildningen  finns  hos  de  anställda.  Av  de  intervjuade  personerna  dominerar 
utbildningen  till  civilingenjör  och  tre  av  de  intervjuade  har  innan  de  blev  anställda  gjort  sitt 
examensarbete  på Medius.  Utöver  det  är  det  ingen  som  nämner  några  direkt  relevanta  tidigare 
arbeten  förutom  ett  par  personer  anger  att  de  har  drivit  egna  företag  eller  har 
ledarskapserfarenheter från värnplikten.  

4.1.2 Införandeprojekt mot små företag 
I det här avsnittet beskrivs bakgrunden till projekten samt de speciella egenskaper som dessa projekt 
besitter. Ägarstrukturen i de här projekten är något speciella och därför är det nödvändigt att känna 
till det för att förstå projektens bakgrund. 

Projektens bakgrund och ägarstruktur 
Byggkedjan består av upp emot 100 delägare med en gemensam centralorganisation. Medius driver 
dels  stora  förvaltningsprojekt  som  innebär att Medius agerar  supportavdelning åt byggkedjan  som 
inte har någon  IT‐avdelning utan bara en  IT‐chef som ansvarar för var utgifterna ska  läggas. Utöver 
det utgör var och en av byggkedjans delägare som ska byta affärssystem ett nytt  införandeprojekt 
som Medius ansvarar för. Projekten mot byggkedjan startade med att byggkedjan behövde ett nytt 
affärssystem.  Byggkedjans  centralorganisation  utredde  ärendet  vilket  resulterade  i  att  delägarna 
rekommenderades ett affärssystem som var särskilt konstruerat för att passa byggföretag. Nu till två 
relevanta konsekvenser av detta. 

För  det  första  så  ägs  byggkedjans  centralorganisation  av  de  samlade  delägarna.  Det  gör  att 
centralorganisationen är starkt beroende av vad varje delägare tycker, det vill säga varje delägare har 
stor  påverkan  på  centralorganisationen. Det  gör  att  centralorganisationen  kan  rekommendera  ett 
affärssystem men det är upp till varje delägare att själva ta beslutet. För Medius del gör det här att 
varje projekt måste starta med en  införsäljning av systemet  till varje delägare. Bakom Medius står 
byggkedjans centralorganisation och stöttar Medius  i den processen men det är Medius som måste 
sälja in systemet till varje bygghandlare. 
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För  det  andra  så  är  byggbranschen  en  unik  bransch  och  därför  krävs  ett  speciellt  utvecklat 
affärssystem. Det affärssystem som centralorganisationen har rekommenderat till delägarna är  inte 
utvecklat eller framtaget av Medius utan detta har skett av en annan systemleverantör. Ett alternativ 
för byggkedjan vore att låta systemleverantörsföretaget driva införandeprojektet istället för att ta in 
en tredje part som Medius utgör i det här fallet. Fördelen för byggkedjan med att låta en tredje part 
sköta  hela  införandeprocessen  är  att Medius  tjänster  blir  konkurrentutsatta  till  skillnad mot  om 
systemleverantören skulle ansvarat för dessa tjänster själva.  

Att  det  är  en  annan  systemleverantör  som  äger  affärssystemet  ger  vidare  konsekvenser.  Till  en 
början  ansågs Medius  vara  rena  konkurrenter  till  systemleverantören.  Men  efterhand  har  läget 
förändrat  sig  och  numera  är  det  mer  samarbete  än  konkurrens  mellan  Medius  och 
systemleverantören. Däremot har byggkedjan beslutat om att  inte betala för några anpassningar av 
affärssystemet  vilket  skapar  en  stående  konflikt  mellan  parterna.  Systemleverantören  gör  inga 
anpassningar som de  inte  får betalt  för och Medius utmaning blir därmed att  försöka  få  införa ett 
standardsystem  utan  större  anpassningar  till  kunden.  Det  som  Medius  gör  för  att  förbättra 
situationen är att genomföra påtryckningar mot systemleverantören  för att  rätta  till  felaktigheter  i 
systemet samt att sitta med i branschråd och diskutera vad som borde finnas med i nästa version av 
affärssystemet.  

Införandeprojektens egenskaper 
De här införandeprojekten upplevs som renodlade projekt eftersom de innehåller alla stegen som ett 
projekt brukar innehålla. Det är oftast möjligt att få en bra överblick och kontroll på projektets olika 
delar eftersom de har en  relativt begränsad omfattning. Förutom helheten har projekten även det 
tekniska  djupet  och  det  upplevs  därför  som  stimulerande  att  projekten  både  är  tekniska  och 
verksamhetsnära.  

Införandeprojekten är relativt små vilket gör att  i regel endast en konsult  från Medius ansvarar  för 
projektet.  Det  gör  projekten  speciella  att  driva  eftersom  tjänsten  blir  så  bred  och  att  vara 
projektledare  innefattar många  olika  roller.  I  ett  och  samma  projekt  agerar  projektledaren  ofta 
applikationskonsult, teknikkonsult och projektledare samtidigt. Projekten upplevs som roliga att driva 
eftersom  arbetsuppgifterna  blir  väldigt  omväxlande  samtidigt  som  det  krävs  ett  stort  ansvar  av 
projektledaren.  Samtidigt  kan  baksidan  med  ett  stort  ansvar  vara  att  det  kan  bli  problem  om 
samarbetet mellan projektledaren och kunden  inte  fungerar. Numera har dock möjligheterna med 
att  kunna  växla projektledare  från Medius ökat  i och med  att  fler har  kompetens  att  driva dessa 
projekt och det går att dela på arbetsuppgifterna. En nackdel med att specialisera sig mer på olika 
roller är att helhetsbilden och det omväxlande arbetet kan försvinna.  

Projekten  genomförs  mot  små  företag  som  normalt  varierar  mellan  6‐80  anställda  vilket  ger 
projektet en speciell karaktär. Den interna informationsspridningen på kundföretaget är ofta enklare 
och det är möjligt att prata med alla inblandade och lättare att sprida information på plats. I mindre 
företag är det ofta mer otydligt vem som gör vad och vem som ansvarar för vissa arbetsuppgifter. På 
ett större företag är det mer titlar och en person är ansvarig för en roll i företaget. På mindre företag 
ansvarar en person oftast för flera funktioner i företaget. Fördelen är att en projektledare utifrån inte 
behöver prata med lika många personer för att få en övergripande koll på verksamheten. Nackdelen 
är att det ställer höga krav på de anställda i mindre företaget att de måste klara mer skilda uppgifter. 
Som projektledare  i den här  tjänsten upplevs det  som viktigt att vara duktig på att  läsa av om en 
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person kommer att klara av en uppgift och kunna agera om bedömningen görs att det inte kommer 
att fungera. I grunden handlar även det om att vara rak och tydlig i sin kommunikation. 

Införandeprojekten  mot  byggkedjan  är  starkt  säsongsbetonad  eftersom  bygghandlarna  har  sin 
högsäsong under sommaren. Under sommarmånaderna har bygghandlarna i regel väldigt lite tid att 
lägga på dessa projekt och därför undviks  införandeprojekt  i stor utsträckning under den här tiden. 
Det finns exempel på projekt som drivits  in  i juni men det blir ofta  inget bra resultat. Valborg är ett 
bra riktmärke då projektet bör vara klart påpekar en av projektledarna. Det här har att göra med att 
små  företag  inte har några extra  resurser att  ta  in och därför passar det bättre att driva den här 
typen av projekt under lågsäsong. 

En faktor som särskiljer dessa projekt är också att  i de allra flesta fall arbetar Medius projektledare 
direkt mot  företagets ägare eller VD. Det gör att det  finns direkta starka ekonomiska motiv  till att 
hålla projektets budget men framförallt att projektet medför en långsiktig nytta för företaget. Följden 
av det är att det ofta blir ett bra driv i projekten till skillnad mot när kunden är passiv. Projektledarna 
har  upplevt många  olika  typer  av  projektbeställare  som  ofta  är  kundföretagets VD.  Ibland  är  det 
sådana som säger vad de ska ha men som sen inte syns under hela projektet. I dessa fall är det viktigt 
att projektledaren hittar  någon  annan på  företaget  som  kan  axla det  interna  ansvaret  i projektet 
eftersom det upplevs väldigt viktigt att det finns en sponsor på kundens sida som stödjer projektet 
och att projektet har ledningens stöd. Projektledaren som kommer ensam utifrån får ett problem om 
det enda stöd som finns är ett styrelsebeslut men bara motstånd i organisationen. Erfarenhet från en 
projektledare  är  dock  att  om  projektledaren  flaggar  för  att  projektet  inte  kommer  att  kunna 
genomföras utan stöd från ledningen så brukar det bli förändringar. 

Vid  bytet  av  affärssystem  upplevs  det  alltid  finns  någon  form  av motstånd  i  organisationen  och 
byggbranschen  är  inget  undantag  utan  snarare mer  konservativ  i  jämförelse med många  andra 
branscher. En projektledare har kommit fram till att han skulle vara rik om han fick en krona för varje 
gång han hade hört: ”Det har alltid fungerat, så här har vi alltid gjort”. En annan projektledare säger 
att det viktigt att  tidigt  få med många  i processen och  få dem att känna  sig delaktiga  i projektet. 
Bygghandlarna  upplevs  som  raka,  ärliga  och  väldigt  duktiga  på  sin  verksamhet.  En  projektledare 
upplevde  att  det  till  en  början  var  svårt  att  känna  till  en  bygghandels  rutiner men  att  de  första 
projekten var oerhört lärorika i den aspekten och gav nödvändig kunskap. 

4.1.3 Projektens genomförande 
För att veta hur de olika projektledarna genomför sina projekt har det här avsnittet skapats utifrån 
projektledarnas  egna  skisser  om  vilka  aktiviteter  ett  införandeprojekt  innehåller.  Till  höger  om 
rubriken  presenteras  hur  många  som  angivit  aktuell  punkt.  Detta  stycke  anger  alltså  om 
projektledaren  angett  respektive  aktivitet  under  intervjutillfället  och  egentligen  inte  om  den 
verkligen genomförs i projektet eller inte. Men det ger en bild av vilka aktiviteter projektledarna ser 
som viktiga och mest centrala i projektet. 

Överlämning          6 av 6 intervjuade har uppgett den här punkten 

Projektet  startar med  att  projektet  blir  tilldelat  projektledaren  från  säljorganisationen. Detta  sker 
med hjälp av ett överlämningsdokument där projektledaren erhåller en överblick av projektet. Det 
ska  innehålla det mest nödvändiga och är viktigt för att projektledaren ska veta vad som är sålt till 
kunden.  
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Projektplanering        4 av 6 

Innan kunden träffas behöver viss planering och förberedelser utföras. Förutsättningar för projektet 
inhämtas och en preliminär projektplan tas fram. 

Workshop            4 av 6 

Workshopen är första gången som projektledaren träffar kunden. Deltagare brukar vara Medius 
projektledare och eventuellt säljansvarig tillsammans med kundens företagsledning och eventuell 
övrig viktig personal. Här går man igenom i stora drag hur affärssystemet fungerar och tidsramar för 
projektet. Många frågor diskuteras och detaljer kring orderläggningsrutiner bestäms. En 
verksamhetsanalys utgående från ett frågeformulär genomförs och projektgruppen tillsätts. 

Beställningar          6 av 6 

De olika beställningarna börjar normalt efter workshopen men kan också starta innan. Här beställs all 
hårdvara som behövs i form av datorer, skrivare, skärmar, kortläsare och eventuella handdatorer. 
Utöver det beställs så många licenser som behövs, affärssystemets miljö samt den nya 
kommunikationslösningen.  

Utbildningar           6 av 6 

Utbildningen  kan  börja  när miljö  och  kommunikation  är  på  plats.  Utbildningstillfällen  är  därefter 
återkommande aktiviteter  i resten av projektet. Önskvärt är att övrig hårdvara som exempelvis nya 
datorer  och  skrivare  är  på  plats.  Det  finns  visst  stödmaterial  att  använda  men  som  behöver 
kundanpassas innan utbildningen startar. De olika utbildningarna kan se ut enligt följande: 

1. Registervårdsutbildning  ‐ användarna  får  lära sig grunderna  i systemet. Målet är att kunden 
på  egen  hand  ska  kunna  fortsätta  mata  in  artiklar  och  leverantörer  när  utbildningen  är 
genomförd. 

2. Pris och avtalsutbildning – användarna  får  lära sig hur man prissätter och  lägger  in  rabatter 
och avtal. 

3. Behovsanpassade utbildningar – beroende på användarnas behov läggs utbildning inom valda 
områden. Exempel kan vara lager, inköp och repetitionsutbildningar.  

4. Utbildning för superbrukare – de på kundens sida som ska kunna mest om systemet utbildas 
och olika systemflöden diskuteras. Kan ske relativt tidigt i projektet. 

5. Ekonomiutbildning – utbildning  för de  som arbetar med ekonomin på  företaget.  Innehåller 
kundreskontra  och  integration med  befintliga  ekonomisystem.  Innan  den  här  utbildningen 
måste artiklar, avtal och beslut om flöden vara klart. 

6. Utbildning för slutanvändare – den färdiga lösningen visas för slutanvändare som får öva sig i 
affärssystemet och kassahantering. Den här utbildningen ska läggas nära driftstart så att 
information inte hinner glömmas bort. Ett riktmärke är 1‐2 veckor innan driftstart. 
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Grunddata            4 av 6 

Efter att registervårdsutbildningen är genomförd kan kunden börja mata  in artiklar och kunder. Det 
här stora arbetet har kunden ansvaret för att utföra.   

Efter att pris och avtalsutbildningen genomförts kan kunden börja  lägga  in priser och avtal. Medius 
ger  råd  och  tips  på  hur  prissättningen  kan  utföras  men  det  är  upp  till  kunden  att  bestämma, 
genomföra och kontrollera att prissättningen stämmer. 

Det är möjligt att Medius  lägger  in några artiklar och order men det finns en tanke med att kunden 
ska hålla i den här fasen. Om kunden sköter den här aktiviteten hinner de upptäcka och rätta till fel 
tidigt  i  processen  vilket  gör  slutresultat  mycket  bättre.  Dessutom  genomförs  då  en  automatisk 
prisverifiering under tiden vilket är värdefullt längre fram i projektet. 

Tester              5 av 6 

På initiativ av Medius och utförs tester återkommande längs hela projektet. Exempel på tester är att 
verifiera att kommunikationen fungerar, att skrivare fungerar, att kassan fungerar och att personalen 
vet hur man  lägger order.  Innan  testperioden är  färdig ska  flödestester på hela systemet göras  för 
exempelvis order, kvittering och fakturering. 

Driftstart             6 av 6 

Innan driftstart så måste kundens miljö vara rensad av exempelvis testorder och inköp. Dessutom ska 
testperioden vara godkänd. När systemet blivit driftsatt lämnas projektet över till supporten. 

Uppföljning            5 av 6 

En tid efter driftstart bokas ett uppföljningsmöte. Fokus på den här aktiviteten beror i stor 
utsträckning på hur projektet gått hittills. Innehållet kan bli problemlösning, repetitionsutbildning 
eller utveckling av befintligt system. 

4.1.4 Projektets variabler, kritiska aktiviteter och beslutspunkter 

Projektets variabler 
De  tillfrågade  projektledarna  fick  svara  på  vilka  faktorer  som  är  de  viktigaste  för  att  påverka 
projektets genomförande. Resultatet på de svaren sammanfattas  i Figur 9 där  faktorer med  fet stil 
innebär att flera projektledare uppgett samma svar. 

 

Figur 9. Projektets variabler 
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Storleken på projektet  är en  variabel  som  avgör  vilken detaljnivå projektledaren  kan  lägga  sig på. 
Eftersom det  i regel är små projekt gör det här att projektledaren oftast blir delaktig  i alla detaljer  i 
projektet.  Storlek  på  företaget  och  antal  användare  påverkar  projektet  och  framförallt  ökar 
projektets omfattning och komplexitet betydligt om företaget har flera filialer. 

Projektledarens kompetens och förberedelser uppges också påverka projektet och på längre sikt ger 
det påverkan på kundens  förtroende  för affärssystemet och Medius som  företag.  I byggkedjan har 
delägarna hög grad av kontakt mellan varandra vilket gör att projektets  resultat kan ge  följder  för 
andra delägarprojekt. 

Användarnas datorvana har en stor påverkan på projektet. Det är ibland väldigt låg förkunskapsnivå 
och  flera  historier  om  fullständig  avsaknad  av  grundläggande  datorvana  berättades  under 
intervjuerna. Däremot kan en bra attityd hos användarna uppväga andra bristande förkunskaper och 
vice  versa  kan  en  dålig  attityd  negativt  påverka  projektet  trots  en  hög  datorvana.  Projektets 
tidsramar påverkas av kundens önskemål om tid och framförallt hur mycket resurser som kunden kan 
tilldela projektet i form av arbetstid och arbetskraft.  

Ledningens  engagemang  är  också  en  variabel  som  har  angivits  av  flera  projektledare.  Ett  stort 
engagemang  från  ledningen  innebär  alltid  lyckat  ett projekt  säger  en projektledare och  en  annan 
säger att det åtminstone är helt avgörande. Vilken ledartyp och vem som har beslutat om införandet 
påverkar var projektledaren hittar stöd från ledningen.  

Affärssystemet  som  ska  införas  påverkar  självfallet  införandeprocessen  och  det  vanligaste  som 
angavs  var  vilka  moduler  som  skulle  användas.  Utöver  det  beror  det  på  i  vilken  utsträckning 
affärssystemet  är  tänkt  att  användas  vilket  varierar  från minimalt  till mycket  stor.  Exempelvis om 
inköp och lagersaldo ska finnas med från första dagen så ökar komplexiteten i projektet. 

Projektets kritiska aktiviteter  
Projektledarna  fick  svara på  vilka  av projektets  aktiviteter de  ansåg  vara  kritiska  för projektet.  En 
projektledare kommenterade att vissa aktiviteter kan projektledaren framhäva som kritiska för att få 
bättre  fart  i  projektet.  Svaret  blev  helt  uteslutande  att  det  är  kundens  arbete  mellan 
utbildningstillfällena som är mest kritisk för projektet. Arbetet att  lägga  in grunddata  i systemet var 
den aktiviteten som samtliga  intervjuade uppgav. Några exempel på svar på frågan om vad som är 
kritiskt i projektet:  

• ”Grunddata, att kunden ska mata in alla artiklar” 

• ”Stommen är att få in alla artiklar till rätt pris” 

• ”Hinner kunden inte lägga in artiklar så är det kört” 

• ”Lägga in avtal och prissättning” 

• ”Få in kunder med rätt avtal och kopplat till artiklar” 

• ”Prissättning är en tung och post där väldigt mycket tid kan läggas” 
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Projektets delmål  
De  intervjuade fick svara på vilka delmål och beroende aktiviteter projekten  innehåller. Exempel på 
sådana  är  vilka  aktiviteter  som måste  vara  genomförda  innan  nästa  aktivitet  kan  påbörjas.  Inom 
parantes anges hur många som har angett aktuell aktivitet av de sex intervjuade. 

1. Kommunikation ‐ på plats innan första utbildningen startar            (5 av 6) 
2. Miljön ‐ på plats innan första utbildningen startar                  (4 av 6)  
3. Testning och förberedelse av kommande aktivitet innan kunden besöks.   (2 av 6) 
4. Grunddata ‐ det måste finnas en viss mängd grunddata i systemet för att kunna utföra 

utbildningarna. (*)                                    (4 av 6) 
a. Artiklar ‐ alla inlagda i systemet 
b. Kunder ‐ alla inlagda i systemet 
c. Avtal ‐ alla inlagda i systemet 
d. Priser ‐ alla inlagda i systemet 

5. Utbildningsnivå ‐ det måste finnas en viss kunskap hos användarna från tidigare utbildning för att 
kunna starta nästa utbildning. (**)                          (2 av 6) 

6. Kassa installerad                                      (1 av 6) 
7. Driftstart ‐ allt föregående skall vara klara och vara på plats innan, alla artiklar ska vara klara, alla 

utbildningar.                                         (3 av 6) 

(*) Mängden grunddata som behöver finnas inför olika utbildningar varierar. Inför orderutbildningen 
bör det finnas en viss mängd artiklar, kunder och avtal inlagt och inför utbildningen i kundreskontra 
måste det finnas några order i systemet. 

(**) Om inte utbildningsnivån är tillräckligt hög behöver föregående utbildning repeteras. Ett konkret 
exempel  på  kunskap  som  måste  finnas  är  att  användarna  måste  kunna  lägga  order  enligt 
orderutbildningen  för  att  kunna  börja  med  faktureringsutbildningen.  Dessutom  är  kunskap  en 
färskvara  så  därför  bör  exempelvis  inte  de  sista  slututbildningarna  vara  för  långt  innan  driftstart 
eftersom  risken  är då  stor  att  kunden hinner  glömma bort  väsentliga delar  av utbildningen  innan 
driftstart. 

4.1.5 Projektorganisationens dokumentation 
I  följande avsnitt beskrivs projektorganisationens behov av dokumentation  samt  en beskrivning av 
dagens dokumentation.  

Behov av dokumentation 
För att veta om det finns ett behov av att utveckla dokumentationen  i företaget utreddes först vad 
projektledarna ansåg om dagens dokumentation. Resultatet var att samtliga intervjupersoner tyckte 
att den befintliga dokumentationen kan förbättras. En av de mer rutinerade projektledarna berättar 
att  när  projekten  startade  var  dokumentationen  ett  blankt  papper.  Efterhand  har  den  självklart 
utvecklats men han anser att det fortfarande finns mycket kvar att förbättra.  En annan projektledare 
som  varit  med  länge  säger  att  det  fortfarande  är  ett  problem  att  det  skrivs  ner  lärdomar  i 
personalens egna anteckningsböcker som  ingen annan kommer åt. En  tredje anser att det numera 
finns mycket bra material men att  informationen är utspridd och ostrukturerad. Att samla  ihop den 
information  som  idag  existerar  och  göra  den  mer  enhetlig  skulle  göra  stor  nytta.  Tre  av 
projektledarna anger att det  finns mycket att göra men att de har svårt att hitta  tiden  till att göra 
dessa förbättringar. 
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Dagens dokumentation 
De intervjuade projektledarna svarade på frågor och berättade hur dagens dokumentation fungerar. 
Först  behandlas  checklistor,  därefter  utbildningsmaterial  och  slutligen  övrig  dokumentation  som 
projektledarna använder sig av.  

Checklistor  
Det finns en checklista  i Excel som är framtagen för att säkerställa att alla moment har blivit gjorda 
under projektet. Om dessa fylls i under projektets gång är det möjligt att öppna den filen och se vilka 
aktiviteter som är gjorda och vilka som kvarstår. 

Av de  fyra  projektledarna  som  idag  är mest  aktiva  att  driva projekt  är det  hälften  som  använder 
checklistan och hälften gör det inte. Av de som använder sig av den är det bara en som använder den 
aktivt  under  projektets  gång  som  en  kvalitetssäkring.  Annars  används  checklistan  endast  när 
projektet är klart för att se att ingenting har blivit bortglömt.  

Av de två projektledarna som uppger att de inte använder sig av checklistan uppger en projektledare 
att det är inget han någonsin använt sig av. Däremot uppges en önskan om att det ändå vore bra att 
jobba hårdare mot dessa. Nackdelen är att det tar tid att fylla  i dessa och att projektledaren oftast 
ändå vet hur det ska vara.  

Problemet med checklistorna är att de säger vad som ska göras, inte hur. Efter ett tag i tjänsten går 
det automatiskt men som ny är det inte lätt att veta hur saker ska utföras. 

Utbildningsmaterial i PowerPoint 

Utbildningsmaterialet består idag av framtagna standarddokument till vissa av utbildningarna. De är 
skapade  i PowerPoint och är tänkta att användas vid respektive utbildningstillfälle. Dessa ska finnas 
tillgängligt centralt för alla projektledare och uppdateras kontinuerligt.  

Av de fyra projektledarna som  idag aktivt driver projekt anser samtliga att de har stor nytta av det 
dokumenterade  utbildningsmaterialet  som  idag  finns.  Däremot  så  används materialet  på  relativt 
olika  sätt.  Två  projektledare  använder  de  i  första  hand  som  en  agenda  på  vad  utbildningen  ska 
innehålla. De två andra använder materialet  i större utsträckning under själva utbildningen som ett 
verktyg eller som en alternativ utbildningsmetod.  

Tillgången  till materialet gör oavsett användningsområde nytta  för alla som ett stöd att utgå  ifrån. 
Däremot gör alla anpassningar av utbildningsmaterialet innan utbildningen sker. Det anpassas utefter 
vilka moment  som  utbildningen  ska  innehålla  samt  beroende  på  det  tänkta  upplägget.  Eftersom 
utbildningsmaterialet används på olika sätt beroende på projektledare modifieras det olika beroende 
på vem som ska hålla i utbildningen. En projektledare brukar alltid lägga till en sida där det beskrivs 
vad som blir nästa steg i processen.  

Som återkoppling på en genomförd utbildning fyller materialet också en viktig funktion. Att kunden 
får en repetition på allt som sagts gör nytta när de övar sig i systemet senare. Omväxling mellan att 
visa PowerPoints och att kunden själv får öva  i systemet upplevs vara en metod som ofta fungerar 
bra.  
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Kritik  som  framkommer mot PowerPoints  är  att programmet  inte  är det optimala  att beskriva de 
flöden som är viktiga att  förstå. Det  finns andra program som är bättre och mer anpassade  för att 
visa denna typ av  information. Dessutom behöver  informationen som visas för kunden vara väldigt 
enkel. Att visa välgjorda PowerPoints kan i vissa fall göra ett negativt intryck hos kunden som inte är 
van att ta till sig den här typen av information. Viktigt är att känna av kundens behov och önskemål. 

Annan dokumentation 

Utöver  de  tidigare  nämnda  dokumenten  existerar  andra  typer  av  dokumentation  och 
informationshantering  och  det  är  väldigt  individuellt  hur  de  används.  Vanligt  är  att  varje 
projektledare  för  egna  anteckningar på  vad  som  är  kvar  att  göras  i projektet. Det  kan  vara  enkla 
anteckningsdokument som står skrivna för hand eller som anteckningsfil sparat på den egna datorn.  

Några har använt sig en del av projektplaneringen i Microsoft Project. Det upplevs som en fördel att 
göra  det,  bland  annat  för  att  det  tvingar  projektledaren  att  själv  tänka  igenom  projektets 
genomförande ordentligt.  

Det finns ett enkelt Gantt‐schema skapat i Excel för tidsplaneringen som de flesta använder sig av. De 
som  inte  använder  det  uppger  att  de  inte  har  så  stort  värde  av  den  längre  när  projektledarens 
erfarenhet gör det enkelt att veta vad som ska göras. Däremot gör tidsplaneringen fortfarande nytta 
genom att kunna visa upp för kunden hur projektet ligger till tidsmässigt. 

En annan typ av dokumentation eller kommunikation är att en del uppger att de skickar ut ett mail 
till kunden efter varje möte som  innehåller en sammanfattning på vad som diskuterats och punkter 
på vad som ska göras och vem som ska göra det till nästa gång. Fördelen med det är att kunden får 
dokumenterat  vad  som  förväntas.  Ofta  har  kunden  då  skrivit  ut mailet  och  börjat  bocka  av  de 
punkter de ska utföra.    

4.2 Multiprojekt 
Multiprojektets påverkan på Medius har blivit relevant att undersöka eftersom antalet projekt ökat 
kraftigt på senare  tid. Aldrig  tidigare har så många projekt genomförts parallellt och aldrig  tidigare 
har så många projektledare varit verksamma samtidigt. 

4.2.1 Samarbete mellan olika projektledare 
Förr i tiden fanns inget behov eller problem med samarbete och alla körde sina projekt på egen hand. 
Det fanns  inga samverkansproblem eftersom det  ingick tre projektledare totalt  i projekten som satt 
bredvid varande  i ett  litet kontor. Erfarenheten från en projektledare är att  i större projekt går det 
väldigt mycket tid åt till koordinering för att det ska bli bra, uppemot 80 procent av tiden kan bestå 
av olika planeringsmöten vilket känns  frustrerande.  I projekten mot byggkedjan där det ofta är en 
ensam projektledare krävs inte så mycket tid för planering. 

På  det  ena  av  kontoren  upplevs  samarbetet  fungera  dåligt  idag.  Tidigare  när  det  var  färre 
projektledare som arbetade med projekten var samarbetet inget problem. Det skulle vara möjligt att 
samarbeta betydligt mer om tiden fanns. Idag upplevs samarbetet  inte vara tillräckligt uppstyrt och 
det  saknas  samarbetsstruktur.  Mer  struktur  skulle  kanske  ske  på  bekostnad  av  flexibilitet  och 
situationsanpassningar men så måste det kanske vara när det blir  fler anställda. Åsikten är att det 
inte ska vara någon skillnad  i utbildningskvalitet beroende på vilken projektledare som är på plats. 
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Förbättrat samarbete skulle troligtvis  leda till att det blir mindre  jobb per person eftersom alla  inte 
behöver sitta och göra samma fel. Mötena mellan projektledarna som startats fungerar bra och är ett 
steg  i  rätt  riktning. De  fysiska mötena  har  blivit mycket mer  frekventa  än  tidigare  och  desto  fler 
projekt  det  blir  desto  viktigare  känns  dessa.  Ett  sätt  är  att  projektledarna  skulle  kunna  följa med 
varandra ut för att få nya  idéer hur man skulle kunna utveckla sig och utbyta erfarenheter men det 
kanske inte är det mest effektiva sättet att samarbeta.  

På det andra kontoret upplevs samarbetet fungerar jättebra, projektledarna hjälps åt och det upplevs 
att det alltid finns någon att fråga vid behov. Stämningen är bra och det känns som att alla tar sig tid 
för  de  andra.  Det  som  kan  förbättras  är  informationsdelning  på  veckomöten  och  liknande. 
Kommunikation mellan  projektledare  bör  förbättras  för  att  undvika  att  flera  projektledare  går  på 
samma minor. Att projektledarna sitter på olika kontor verkar negativt  för samarbetet och det blir 
naturligt mer samarbete mellan dem som sitter på samma kontor. Det finns uppenbart ett behov av 
högre  samverkan och kunskapsdelning och en projektledare uttrycker  sin  fullständiga avsaknad av 
kunskap om hur de andra projektledarna arbetar i med sina projekt.  

4.2.2 Planeringen av flera samtidigt pågående projekt 
Tidigare  fungerade  planeringen  genom  att  respektive  projektledare  planerade  in  sina  två  till  tre 
införandeprojekt som denne ansvarade för i sin personliga kalender. Det var ganska enkelt att se för 
varje projektledare var projekten krockade och det som var viktigt var att kontrollera att  inte  flera 
driftstartsdatum krockade med varandra. Tidiga  lärdomar var att planera  in  luft  i kalendern  så att 
extra tid finns för att hantera frånvaro och liknande. 

Idag sker den övergripande planeringen av projektchefen som gör bedömningen antal projekt kontra 
hur  många  resurstimmar  som  finns  tillgängligt  för  att  se  om  fler  personer  behövs  i  projekten. 
Individuellt  sköts  planeringen  i  respektive Outlook‐kalender  i  kombination med  en  tidsplanering  i 
Excel  tillsammans med  kunden  och  det  är  viktigt  att  synka  de  olika  planeringarna  vilket  annars 
kommer att ställa  till problem  i  form av dubbelbokningar. Planeringen  fungerar men  ibland saknas 
utbildning om vilka verktyg som  finns  tillgängliga. Projektplaneringsproblemet uppkommer normalt 
inte då projektledaren har ett eller två projekt men när tre till fyra projekt körs samtidigt blir det här 
ett problem. En projektledare som har fyra projekt som körs parallellt anger att det är väldigt svårt 
att få ihop planeringen, speciellt när det blir ändringar i något av projekten.  

En  skillnad mot  tidigare  är  att  det  förut  gick  att  vara mer  flexibel med  datum  för  olika  delarna  i 
projektet. Det här har försvårats numera när det körs flera projekt än tidigare. Förut kunde tidpunkt 
för nästa utbildning bokas med kort framförhållning. Fördelen var då att det fanns mer  information 
om det aktuella läget så kunden visste ganska bra om hur mycket tid som kunde avsättas. Det här har 
blivit annorlunda när så många projekt körs samtidigt. Det finns numera  ingen plats  i kalendern för 
att boka in nästa tillfälle inom den närmsta tiden. Exempelvis kan det vara så att kunden vill ha nästa 
steg  i projektet utfört om  två  veckor men projektledarens  kalender  saknar öppningar  fyra  veckor 
framåt. Det här har gjort att ansvaret på kunden har blivit  större eftersom det är upp  till dem att 
hinna klart med arbetet mellan avstämningspunkterna om den ursprungliga planeringen ska hållas. 
Därför behöver det vara specificerat vad som skall vara klart till varje utbildningstillfälle. Det har gjort 
att de kritiska aktiviteterna har blivit ännu viktigare än tidigare.  

Att planera projektets utbildningstid är exempelvis något som varje projektledare ansvarar för. Om 
en projektledare bedömer att det är  för mycket att göra  får denna  ta upp det med projektchefen 
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eller med en annan projektledare om någon annan kan ta en del av projektet.  Det här har blivit ännu 
mer aktuellt nu när det är flera projekt som körs. Det kan bli ett förtroendeproblem hos kunden när 
de  är  vana  med  en  projektledare  och  en  annan  kommer  in  i  projektet.  Det  krävs  ett  bra 
överlämningsmöte mellan projektledarna för att det ska fungera smidigt. För att få stordriftfördelar 
skulle det kunna vara aktuellt att specialisera sig på vissa delar av projektet och dela upp projektet 
mer.  Mycket är vunnit på att projekten ligger i rätt fas. Därför skulle det göra nytta att vara hårdare 
och säga att den här utbildningen inte kommer påbörjas förrän föregående steg är klart och att göra 
om de mjuka punkterna till hårda för kunden. 

På ett av kontoren upplevs planeringen vara svår att lyckas med och att det ibland känns som att det 
inte  spelar  någon  roll  hur  den  ursprungliga  planen  ser  ut  eftersom  det mesta  kommer  ändå  att 
behöva ändras vilket upplevs som väldigt frustrerande. Alla använder sig  inte av detaljplaneringen  i 
Excel men att göra en preliminär planering sker av projektet görs  i någon form. Det har provats att 
planera projekten  i Microsoft Project men det har  inte använts tillsammans med kunden utan bara 
för internt bruk. Microsoft Project uppfattas vara ett bra program men det används ändå ganska lite. 
En  del  tycker  att  det  skulle  kunna  användas  efter  varje  utbildningstillfälle  för  att  se  att  projektet 
ligger i fas. Genomgående finns det en låg kunskap om Microsoft Project, för de flesta är programmet 
bara ett visuellt verktyg och programmets funktioner används  inte. Däremot tror projektledarna att 
nyttan av ett planeringsverktyg ökar då flera stora projekt körs samtidigt.  

Överlag är projektplaneringen svår att lyckas med. En vanlig situation för en projektledare är att flera 
olika typer av projekt körs samtidigt, både centrala och införandeprojekt, både stora och små. Utöver 
det kan viss tid gå åt att stödja supporten med ärenden som de  inte har blivit  lösta där. Resultatet 
blir ofta att göra det som är mest akut  för stunden. Mer  långsiktigt  finns det en önskan att kunna 
avsätta mer tid och kunna prioritera de olika aktiviteterna men det hinns ofta  inte med  i dagsläget. 
Erfarenhet gör det enklare att veta hur lång tid saker tar och bedöma riskerna i de olika aktiviteterna.  

4.2.3 Projektledarmöten 
Under  tiden  som  studien  pågick  startades  en  ny  form  för  samarbete  som  inte  existerat  tidigare. 
Målet var att hålla ett möte en gång  i veckan då alla från Medius som är verksamma  i byggkedjans 
projekt skulle utbyta erfarenheter och förbättra samarbetet mellan de olika projekten.  

I realiteten blev dock de här mötena betydligt mer sällan än en gång i veckan eftersom det ofta var 
flera  som  inte  kunde  delta,  vilket  gjorde  att  mötet  sköts  till  kommande  vecka.  Eftersom 
projektledarna befann sig på olika orter genomfördes mötena med hjälp av konferenstelefoner så att 
alla kunde delta oavsett fysiskt placering. 

En  typisk  agenda  var  att  börja  med  att  gå  igenom  de  olika  införandeprojektens  status  som 
presenteras  av  ansvarig  projektledare.  Därefter  rapporterades  status  från  de  centralt  pågående 
projekten som var riktade mot hela byggkedjan. Sedan brukade det ofta nämnas hur arbetet fungerar 
i supporten där det varje dag sitter någon och svarar på systemfrågor från delägarna. Avslutningsvis 
kom punkten övrigt som innehöll allt möjligt som kan vara värdefullt för flera att känna till. Mötena 
höll på mellan en och två timmar. 

En av de viktigaste punkterna som relaterar till den här studien är statusen för  införandeprojekten. 
För att  följa upp utvecklingen av dessa har under  tre  följande möten projektens status antecknats. 
Det har gjorts enligt en uppskattning på om projektet befinner  sig  i  startfas, mitten eller  i  slutfas. 
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Tabell 4 visar en bild av projektens olika faser i den studerade projektorganisationen . Den gör också 
att  det  erhålls  en  uppfattning  på  hur många  projekt  varje  projektledare  ansvarar  för  och  i  vilka 
ungefärliga  faser de befinner  sig. Observera att uppskattningen har  tolkats utifrån projektledarnas 
beskrivning av projektets status. Siffrorna anger antal projekt uppdelat för respektive projektledare 
och projektfas. 

Tabell 4. Observation av status för aktiva projekt 

Tillfälle  Tillfälle 1  Tillfälle 2 Tillfälle 3 
Projektfas  Start  Mitt  Slut  Start Mitt Slut Start  Mitt  Slut
Projektledare 1  2  2  1  2 1 2 3  2
Projektledare 2  1  0,5  1  1,5 1 1,5  1
Projektledare 3    0,5    0,5 0,5   
Projektledare 4  2  2  2 2 1 1  2
Projektledare 5  1    1 1   
 

En  annan  punkt  på  agendan  som  fångade  intresse  för  den  här  studien  var  punkten  övrigt.  Här 
kommer ofta idéer upp som inte passat in tidigare i mötet men som ofta är minst lika viktiga som de 
tidigare punkterna som tagits upp. Här kom det fram erfarenheter och tips som de andra verkligen 
måste  hålla  koll  på  i  sina  projekt.  Områden  som  diskuterats  under  mötena  är  bland  annat 
informationsspridning,  tidsplaneringen  när  många  projekt  körs  samtidigt  och  de  begränsade 
resurserna i projekten. 
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5 ANALYS 
Analysen  startar med  att  affärssystemprojektet  beaktas  ur  ett  teoretiskt  och  empiriskt  perspektiv. 
Därefter analyseras de åtgärder som potentiellt kan höja projektorganisationens effektivitet. Vidare 
resoneras det fram hur en projektmodell anpassad för de givna förutsättningarna bör se ut. Slutligen 
presenteras ett förslag på en projektmodell utformad för Medius verksamhet. 

5.1 Affärssystemprojektet 

Projektets faktorer 
Både  i  referensramen  och  i  empirin  har  det  framkommit  en  hel  del  faktorer  som  påverkar  ett 
införandeprojekts utförande.  I  Figur 10  finns  i den övre  raden de  teoretiskt  framtagna  faktorerna 
(Magnusson och Olsson 2005) uppradade och  i den undre raden finns de faktorer som framkommit 
vid  den  empiriska  studien.  Den  vänstra  delen  av  de  teoretiska  faktorerna  representerade  de 
organisatoriska faktorerna och den högra delen representerade de systemspecifika faktorerna och av 
ett  införandeprojekt.  Pilarna  pekar  på  de  empiriskt  upplevda  faktorer  som  också  finns  bland  de 
teoretiska faktorerna. 

      ORGANISATORISKA FAKTORER               SYSTEMFAKTORER 

 

Figur 10. Analys av projektets faktorer 

Som synes i Figur 10 finns det flera faktorer som finns både i referenssamen och i empiriinsamlingen. 
Organisationens  kultur  påverkar  inställningen  som medarbetarna  har  vilket  har  att  göra med  den 
attityd  som  projektledarna  i  studien  framhäver.  Vidare  framhäver  referensramen  organisationens 
design  som  en  faktor  att  hänsyn  till  och  här  framhäver  projektledarna  storlek  på  företaget, men 
också att företagets grad av struktur är en stor påverkande faktor för införandeprojektet.   
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Från systemfaktorerna finns en tydlig koppling att användarna finns med i båda fallen. Detta är föga 
förvånande eftersom användarna utgör en primär intressent i projektet och påverkar projektet i stor 
utsträckning.  Andra  systemfaktorer  som  finns  med  i  båda  fallen  är  affärssystemets  utformning, 
delaktighet och engagemang samt ledningens delaktighet. 

Det är troligtvis möjligt att hitta ännu flera kopplingar mellan teorin och empirin i detta fall. I vissa fall 
har det blivit en viss grad av egen tolkning eftersom de  inte alltid ordagrant överensstämmer även 
om betydelsen är klart liknande. Trenden är dock att det finns flest kopplingar från systemfaktorerna 
av de teoretiska faktorerna.  

Det  här  skulle  kunna  göra  en  indikation  på  att  de  tillfrågade  projektledarna  ser  i  en  högre 
utsträckning  införandeprojektet  som  ett  systemspecifikt  projekt  snarare  än  ett  organisatoriskt 
särskiljande  projekt.  Men  samtidigt  finns  en  del  empiriska  faktorer  med  som  klassas  som 
organisationsspecifika vilket gör att projektledarna verkar kunna se projektet ur både ett tekniskt och 
organisatoriskt perspektiv vilket  referensramen  (Magnusson och Olsson 2005) uppgav  som en  stor 
styrka hos en projektledare.  

I vilket fall innehåller de studerade projekten både systemtekniska och organisatoriska faktorer som 
påverkar  utfallet  av  projektet.  Det  viktiga  för  projektledarna  är  att  betrakta  projektet  som  det 
organisatoriskt förändringsprojekt det är och samtidigt kunna möta de tekniska kraven som projektet 
ställer.  

Projektplanering 
En viktig  faktor  för att  lyckas med planeringen  i en multiprojektomgivning är enligt  referensramen  
(Patanakul och Milosevic 2009) att få sina projekt att  ligga  i olika faser för att utnyttja de slack som 
finns  i  de  olika  projekten.  För  att  studera  det  aktuella  fallet  används  informationen  från  empirin 
(Tabell 4) och nu har det  totala  antalet projekt  i olika  faser och  snitt  för projektledare beräknats 
enligt Tabell 5 nedan. 

Tillfälle  Tillfälle 1  Tillfälle 2 Tillfälle 3 Snittläge
Projektets fas  Start  Mitt  Slut  Start Mitt Slut Start Mitt Slut  Start  Mitt  Slut
Projektledare 1  2  2 1  2  1 2 3 2 4/3  2  5/3
Projektledare 2  1  0,5  1    1,5 1 1,5 1 1/3  3,5/3  1
Projektledare 3    0,5      0,5 0,5 0  0,5  0
Projektledare 4  2  2  2  2 1 1 2 5/3  1/3  2
Projektledare 5  1      1 1 1/3  2/3  0
Totalt  6  3 4  4  4 5 1 7 5 11/3  14/3  14/3

Tabell 5. Beräkning av projekts faser 

Det som kan utläsas  från  tabellen är att projekten  ligger väl utspridda  i projektets  tre uppskattade 
faser.  I  snitt  befinner  sig  lika många  projekt  i mittfasen  som  i  slutfasen  och  lite  färre  projekt  i 
startfasen.  Det  som  bör  beaktas  av  den  här  beräkningen  är  att  den  får  ses  som  en  bild  av  hur 
projekten  låg till vid tre  iakttagelser vid en tidsperiod på en knapp månad, och ska  inte ses som en 
helhetsbild över hela projektens livscykel. För att veta om det här fenomenet var en tillfällighet eller 
en medveten strategi bör flera iakttagelser utföras men det ger i alla fall en bild om att det fungerade 
väldigt bra i den studerade perioden. 



Johan Ersson
Att hantera små affärssystemprojekt i en multiprojektomgivning 

Kapitel 5
Analys 

 

sida 39 
 

Projektledarens roll 
Grunden  att  lyckas  som  projektledare  i  en multiprojektmiljö  har  i  referensramen  (Dooley  2005, 
Patanakul, Milosevic 2009) visat sig samma som att vara duktig singelprojektledare med några tillägg.  
Viktiga  egenskaper  som  uppgavs  var  bland  annat  att  kunna  minimera  omställningstider,  kunna 
övervaka och  styra  flera projekt  samtidigt.  Just att  lyckas med planeringen och  styrningen av  flera 
projekt samtidigt är ett område som flera projektledare i empirin upplever som svårt. Referensramen 
anger  vidare  att  antalet  projekt  ökar  kraven  på  skriftlig  och  verbal  kommunikation  och  ökad 
planeringskompetens.  Här  finns  kanske  ett  behov  av  klarare  ansvarsfördelning mellan  kund  och 
projektledare och bättre hjälpmedel för multiprojekthantering.  

Projektledarna upplever projekten som omväxlande och det är stimulerande att själv hålla i alla bitar 
av projektet. Däremot strider det här mot vissa stordriftfördelar det skulle  innebära att specialisera 
sig på vissa delar av projektet och dela upp projektet mellan flera konsulter. Här finns en motsättning 
mot  de  rutinerade  projektledarna  som  anser  att  projektet  ska  drivas  på  egen  hand.  Lösningen 
framöver blir  troligtvis en  kompromiss där några enstaka delar  av projektet  faller  sig naturligt  att 
specialisera sig på samtidigt som projektledaren sköter de flesta andra delar själv.  

Planering & koordinering 
Resursfördelningen är en av de mest kritiska aktiviteterna för projekt  i en multiprojektmiljö (Elonen 
och Artto 2003, Patanakul och Milosevic 2009). Det handlar om att ge varje projekt tillräcklig tid och 
kompetens samtidigt som inte en enskild resurs blir överbelastad. På Medius sköts i det här fallet den 
övergripande planeringen av projektchefen. För att kunna sköta denna uppgift på ett högkvalitativt 
sätt  bör  tillräcklig  information  finnas  tillgänglig. Här  har  samtliga  projektledare  ett  ansvar  för  att 
rapportera  information  som  är  av  intresse  för  resursfördelningen  till  projektchefen  för  att  hela 
projektverksamheten ska fungera effektivt.  

Det  har  blivit  ett  större  planeringsproblem  när  antalet  samtidigt  pågående  projekt  har  växt  hos 
Medius. Den flexibilitet som tidigare fanns mot kunden blir betydligt svårare då många projekt pågår 
samtidigt.   Det  här  ger  ett  större  tryck  för  projektledaren  att  hålla  den  ursprungliga  planeringen 
tillsammans med kunden. Projektledaren måste därmed bli mer tydlig med den satta tidsplaneringen 
och kunden behöver ta sin roll på ett större ansvar om planeringen ska hållas. Ett sätt för att hålla 
projektets  tidsramar  blir  att  hålla  bättre  uppsikt  på  projektets  delmål  och  kritiska  aktiviteter. Här 
finns alltså en koppling mellan multiprojektets inverkan och projektmodellens utformning.  

Multiprojekten gör alltså att projektmodellen med fördel utformas med tydliga delmål för att på det 
sättet lättare kunna styra och övervaka projekten. Det skulle underlätta dels för multiprojektledaren 
men i Medius fall även för projektchefen som sköter resursfördelningen till projekten. Tydliga delmål 
ger  information  i  form av  ständiga  statusuppdateringar  från alla projekt, vilket kan nyttjas av hela 
projektorganisationen. 
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Kunskapsöverföring 
Allt fler företag har gått ifrån att handskas med enstaka projekt med låg grad av samverkan mellan 
olika projekt till dagens verksamhet med många små projekt (Sebestyén 2005). Medius projekt mot 
byggkedjan är i allra högsta grad ett exempel på detta. Ifrån att projekt kördes enskilt och individuellt 
av en projektledare finns nu ett helt annat krav och behov av samarbete. Det gäller nu att hitta bra 
former för samarbetet som är effektivt i fråga om kunskapsöverföring. 

Många företag upplever problem med att kunskapsöverföringen inte fungerar optimalt trots att 
företagen inser att de har ett behov av att förbättra sig (Leseure och Brookes 2004, Hanisch, o.a. 
2009). I empirin framkommer samma sak, det finns en medvetenhet om problemet och till exempel 
önskar projektledarna att hitta något sätt att undvika att flera projektledare gör samma misstag. 

Problemet är för många organisationer att det saknas ett konkret och systematiskt tillvägagångssätt 
för kunskapsöverföring mellan projekt  (Hanisch, o.a. 2009). Helt klart har behovet för strukturerade 
former  för  kunskapsöverföring  ökat  för Medius  när  projektledarna  befinner  sig  på  olika  kontor. 
Dessutom växer Medius organisation kraftigt, vilket är ett exempel på situationer då behovet av en 
välfungerande kunskapsdelning blir ännu större (Leseure och Brookes 2004). 

Det är inte självklart utifrån teorin att avgöra hur strukturen för kunskapsöverföringen ska se ut. Den 
ska hursomhelst inte vara för byråkratisk eller alltför omfattande (Leseure och Brookes 2004). Det är 
en balans där det ska vara enkelt att dela med sig, men för mycket information kan bli förvirrande. I 
Medius  fall  har  det  påbörjats  att  ha  projektledaremöten  varje  vecka  för  att  dela  information. 
Problemet är att de tar ganska mycket tid och det blir ett motstånd till att genomföra dessa om det 
inte är något som verkligen behöver tas upp.  En nyckelfaktor för att lyckas med kunskapsdelningen 
är just att det finns incitament att bidra med sin kunskap (Leseure och Brookes 2004) och därför bör 
dessa möten ge sådan nytta att de överväger kostnaden ifråga om tidsåtgång. Ett sätt att göra det är 
att strukturera dessa möten på ett sätt så att de blir effektiva och att rätt typ av information delas ut. 
I referensramen (Leseure och Brookes 2004) definieras skillnaden på kärnkunskap som är nyttig i alla 
projekt och projektspecifik kunskap som endast gör nytta i ett projekt. Om Medius projektledare kan 
öka  medvetandet  om  att  skilja  dessa  informationstyper  åt  kan  mötena  bli  mer  effektiva  och 
incitamentet att genomföra mötena ökar.  

Användandet av IT‐stöd uppges i referensramen vara viktig och helt nödvändig för att lyckas i dessa 
typer av projektmiljöer  (Leseure och Brookes 2004, Wenell 2004).  I den studerande organisationen 
används en hel del  IT‐hjälpmedel, men det skulle vara passande att dela sådan  typ av  information 
som  inte är  lämpliga att ta upp  tid av möten som  tidigare nämnts. Däremot kommer ett  IT‐system 
aldrig  ensamt  att  ordna  en  effektiv  kunskapsöverföring  (Hanisch,  o.a.  2009)  utan  måste  ske 
tillsammans med andra kommunikationsformer.   

Övningar  eller  gemensamma  workshops  är  områden  som  kan  bidra  med  kunskapsdelning  i 
organisationen  (Hanisch,  o.a.  2009).  Därför  borde  det  vara  nyttigt  för  Medius  att  med  jämna 
mellanrum träffas fysiskt för att lösa konkreta problem och fördela ansvarsområden. Detta skulle på 
ett bra sätt komplettera de andra formerna för kunskapsöverföring. 
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5.2 Effekthöjande åtgärder 
Utgående  från den empiriska  insamlingen har  författaren samlat de olika  förbättringsförslagen och 
sedan klassat och formulerat dessa i olika förbättringsområden. 

5.2.1 Genom förbättrat samarbete 
De områden som syftar till att öka projektens effektivitet i fråga om förbättrat samarbete har samlats 
i  det  här  avsnittet.  I  stort  handlar  det  om  tre  områden  vilka  är  interna  projektledarmöten, 
gemensamma workshops samt att välja en lämplig organisationsform. 

Interna projektledarmöten 
Det finns ett behov av att lägga mer tid på interna möten för att exempelvis komma överens om hur 
dokument ska se ut och hur de ska användas. Däremot finns ett motstånd till att ha möten eftersom 
de är så tidskrävande. Det föreslås därför att dessa möten inte behöver ske helt på regelbundna tider 
men det ska ändå inte gå allt för långt mellan dessa.  

Telefonmötena  som  sker  i dagsläget  tycks  fungera bra, men de  skulle kanske  fungera ännu bättre 
med hjälp av tekniska hjälpmedel så som webbkamera eller delad skärmvisning. En synpunkt är att 
punkten övriga  frågor på agendan  är  för  liten och de  formaliserade punkterna  tar upp mycket  av 
mötestiden, vilket inte ger plats för informella kunskapsdelningar. Organisationen upplevs dock vara 
prestigelös och alla delar med sig av sin information. 

Gemensamma Workshops 
Gemensamma Workshops mellan projektledarna uppmuntras. Det är nyttigt att  sitta en dag  varje 
eller varannan månad och komma  fram  till vad  som kan  förbättras. Där  skulle det gå att effektivt 
identifiera  förbättringsområden  och  fördela  ut  ansvaret  för  dessa  problem.  Dessa  följs  upp  på 
nästkommande möte och organisationen förbättras hela tiden utan att det tar för mycket tid från det 
dagliga  arbetet.  Det  skulle  också  upplevas  väldigt  givande  att  diskutera  igenom  hela  projektens 
upplägg tillsammans och ta fram ett gemensamt upplägg på projektnivå och inte bara operativ nivå. 

Val av organisationsform 
Det  finns  en  diskussion  om  vilken  organisationsform  som  är  bäst  lämpad  för  den  här  typen  av 
projekt.  Flera  förslag  är  att projekten  även  fortsättningsvis  ska drivas på  egen hand  av  en  ensam 
konsult från Medius och enbart ta hjälp med de bitarna som  inte behärskas. Den andra sidan är att 
dela upp projekten mer mellan olika konsulter där de olika konsulterna har specialkunskap inom ett 
visst område i projektet. 

Fördelarna  med  att  hålla  projekten  som  de  har  varit,  dvs.  i  princip  en  man  per  projekt  är  att 
samverkanskostnaden blir liten. Behovet av kommunikation och eventuella kommunikationsproblem 
mellan  projektledare  minskar.  Dessutom  hålls  organisationen  relativt  okomplicerad  och 
resursfördelningen och koordineringen enklare.  

Nackdelar med att köra projekten av ensamma projektledare är att det ställer väldigt höga krav på 
projektledaren  att  ha  hög  kompetens  och  självständighet.  Dessutom  finns  det  en  risk  att 
personkemin  inte  stämmer  överens med  kunden  vilket  slår  hårdare  om  det  bara  är  en  konsult 
inblandad. Nackdelen är också att bara en projektledare har bra koll på vad som hänt i projektet blir 
kan bli känsligt för Medius i fråga om kunskapsbevaring.  
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5.2.2 Genom förbättrad planering 
Genom  att  utveckla  projektledarens  planering  kan  projektens  effektivitet  öka.  Det  föreslås  ske 
genom att använda projektledningsverktyg samt att utveckla projektledarens roll. 

Användande av projektplaneringsverktyg och skapa en översiktsbild av alla projekt 
Ett  verktyg  för att planera  sin  tid och  samtidigt  se andras  tid  skulle upplevas  som användbart. En 
gemensam  tidsplan  för alla projekt  skulle möjliggöra detta. Om  samtliga projektledare  skulle göra 
projektplaneringarna i samma program, exempelvis Microsoft Project skulle de gå att slå ihop dessa 
till  en  stor projektplan och man  skulle då  kunna  se  var  flaskhalsarna  ligger när man planerar nya 
projekt. Det skulle då gå att se alla projektens aktiviteter och eventuella dubbelbokningar vilket gör 
att det blir lättare att se om någon annan har tid tillgängligt. 

Det skulle även gå att få med de centrala projekten som många projektledare har någon koppling till. 
Det  skulle göra nytta med en överblicksbild av alla aktiva projekt  som går att gruppera efter olika 
projektledare och krympa information som inte behövs för tillfället.  Där skulle det kunna finnas olika 
faser så som förberedelse, utbildning och driftstart för att sedan kontrollera så att de olika projekten 
inte krockar med varandra. 

Utveckla projektledarens roll 
Det  upplevs  vara  svårt  att  vara  förutseende  för  alla  projektintressenternas  behov.  En  del 
projektledare  säger att de är ganska dåliga på att  stå på  sig när de andra  i projektet vill boka om 
tider. Det här gör att det kan bli svårt att få ihop planeringen. Samtidigt är de flesta medvetna om det 
här problemet och  är något man  vill utveckla.  Förslagsvis  genom  att  standardisera  tiden mer och 
hålla den ursprungliga planeringen hårdare.  

Ett problem som ofta uppkommer är när gamla kunder ringer till projektledaren och vill ha hjälp. Det 
här räknas då egentligen som ett supportärende men projektledaren har inte lyckats förmedla detta 
till  kunden.  Förslag  för  att  undvika  den  här  tidskrävande  situationen  är  att  poängtera  tidigt  i 
projekten  att  supporten  kommer  ta  över  projektet  en  dag.  Det  handlar mycket  om  att  repetera 
budskapet om och om igen så att kunden vet vad som gäller och var de kan vända sig.  

Att arbeta strukturerat och hitta rutiner i sitt arbete istället för att bara göra det som är mest akut. I 
planeringen bör ställtider minimeras genom  inte byta arbetsuppgifter allt  för ofta. Tidsplaneringen 
bör ske på ett och samma ställe,  istället  för att använda separata planeringar som riskeras att  inte 
synkas ihop. Om det måste vara separata planeringar måste dessa synkas ofta. 

Interna utbildningar och vidareutbildningar är ett sätt att vidareutbilda projektledarna som i längden 
effektiviserar projektarbetet. 
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5.2.3 Genom förbättrad dokumentation 
Dokumentationen  kan uppenbart  förbättras  i organisationen  vilket  alla  anger. Här presenteras de 
förslag på åtgärder som skulle leda till en bättre projektmiljö genom förbättrad dokumentation.  

Framtagning av nya dokument 
Det  borde  finnas  förberedd  dokumentation  till  alla  standarddelar  i  projektet. Dessa  borde  finnas 
tillgängligt centralt och hållas uppdaterade. Alla mallar och PowerPoints borde finnas färdiga för att 
skickas  till kunden. Det skulle då bara vara att ersätta med mallen med aktuellt  företagsnamn och 
snabbt konfigureras till aktuellt projekt. Det borde finnas tydligare  instruktioner för vad som gäller. 
Exempelvis borde det stå vilka dokument som ska skrivas ut när en viss utbildning ska utföras.  

• Standardutbildningsupplägg för varje utbildning  

Standardutbildningsupplägg för varje utbildning har påbörjats i flera steg. Svårigheten är att varje 
utbildning skiljer sig från andra beroende på hur mycket tid som är till förfogande och hur många 
delar som ska hinnas med. Det går att ha standardmallar för utbildning men det ska fungera som ett 
underlag som sedan kopieras ut kan redigeras. Det finns många anteckningar gjorda redan och det 
här arbetet är påbörjat men det gäller att någon tar sig tiden på att sätta ihop den informationen till 
strukturerade dokument som täcker alla utbildningar.  

• Framtagning av standarddokument att skicka ut efter kundbesök 

Standarddokument  för att skickas ut  till kunder saknas  i dagsläget. Här gör alla projektledare olika 
men  det  skulle  kunna  finnas  färdiga  dokument  som  skulle  innehålla  vad  som  ska  göras mellan 
utbildningstillfällena. Det skulle också medföra hårdare uppstyrning på vad som måste vara gjort till 
nästa fas i projektet startar. I dagsläget är det väldigt flexibelt hur det här arbetet sker.  

• Ta fram standardbeställningsrutiner för de olika leverantörerna.  

Idag  bygger  denna  process  till  stor  del  på  projektledarnas  erfarenhet  och  det  saknas 
beställningsrutiner när tjänster och produkter till projektet ska beställas  in. Det som bör beaktas är 
att  dessa  rutiner  nu  sker  på  olika  sätt  beroende  på  projektledare  och  projekt.  Ibland  beställs  all 
hårdvara och  licenser direkt  för att  inte  riskera allt något  inte  ska  finnas på plats när de behövs  i 
projektet. Men  om  tiden mellan  startfas  och  det  att  projektet  verkligen  kommer  igång  är  flera 
månader undviks det  att beställning  sker  för  tidigt  eftersom det  resulterar  i höga  licenskostnader 
flera månader  i onödan. Det kan bli en viss  inkörningsperiod  innan  leverantören gör  likadant varje 
gång men åtgärden kan i längden effektivisera den här processen. 

Uppdatering av befintliga dokument 
Uppdatering  av  dokument  är  ett  kontinuerligt  pågående  arbete.  Bland  annat  har  affärssystemet 
nyligen uppdaterats till ett nytt gränssnitt vilket gör att i princip alla dokument som var anpassade för 
den  gamla  versionen behöver uppdateras. Det här  är  ett omfattande  arbete och det  gäller bland 
annat  utbildningsmaterial,  tidsplanering  och  checklistor.  Dessa  dokument  föreslås  vara  levande 
dokument  och  så  att  alla  projektledare  har  tillgång  till  de  senaste  versionerna med  de  senaste 
ändringarna så att inte alla kör sina egna lösningar vilket sker i på vissa håll i dagsläget. Dokumenten 
finns centralt idag, men en del har sina egna anpassningar som skulle kunna förmedlas till andra.  
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Framtagning av en visuell projektprocess 
Det skulle behöva sättas upp en visuell modell som täcker hela införandeprojektet och som visar hur 
ett  typiskt projekt ska se ut. Fördelen med det här är också att det skulle ge en nyanställd en bra 
översiktsbild av hur ett typiskt projekt ser ut. 

Beskrivningen bör  vara heltäckande och många detaljer men också  vara anpassningsbart  för  varje 
projekt. För när det gäller själva innehållet så måste projektledaren själv hitta sin väg och att göra en 
modell som passar alla projekt kan bli för komplicerat.  

Projektprocessen  skulle  kunna  skapas  i  lämpligt  program  och  sedan  finnas  tillgänglig  på Medius 
intranät.  Något  liknande  som  det  här  saknas  i  dagsläget  på  hela  Medius,  även  om  det  finns 
projektmodeller som gäller andra delar av Medius verksamhet. 

Projektmodellen borde innehålla länkar som går att klicka på i varje del av processen för att komma 
till en checklista på alla punkter som ska utföras i det steget. Dessutom vore det bra om den länkar 
till aktuella dokument.  

Exempelvis  skulle  det  på  workshopen  tillsammans  med  kunden  finnas  punkter  som  är  bra  att 
diskutera kring. På registervårdsutbildningen skulle det  finnas  tips och  tricks, vanliga  fallgropar och 
hur dessa undviks och andra tips för att göra ett bra kundintryck. 

Modellen bör innehålla allas gemensamma syn på hur de här projekten ska genomföras och vad som 
ska inkluderas i varje utbildning.  

Framtagning av en dynamisk checklista 
Dagens checklistor anses  inte vara dåliga, däremot skulle de kunna göras mer användarvänliga. Det 
skulle  kunna  fungera  så  att  det  finns  en  lista med  de  övergripande  tyngsta  punkterna  och  sedan 
skulle alla de hundratals detaljerade punkterna ligga under dessa huvudpunkter. Om en huvudpunkt 
kryssas  i  så markeras  alla  underpunkter  automatiskt, men  att  det  fortfarande  går  att  se  att  alla 
punkterna  finns  där.  Under  varje  utbildning  finns  ett  paket  av  alla  lathundar  kopplat  till  det 
utbildningstillfället.  Dessutom  borde  checklistan  innehålla  tips  inför  varje  utbildning  som  kan 
användas  som  stöd.   Även  för projektledarna  som har  gjort  en  sak  flera  gånger  så  är det  lätt  att 
glömma bort vissa delar och det här är också en avvägning av hur specifik den kan göras. 

Att använda  sig av någon  logik där man  först väljer vilka moduler  som kunden  ska ha  som  senare 
filtrerar listan av vilka punkter i checklistan som ska genomföras är ett förslag för att slippa sitta och 
plocka bort punkter som inte längre är aktuella.    
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Tabell 6 visar sammanfattning av de föreslagna förbättringsåtgärderna. 

Tabell 6. Sammanfattning av föreslagna förbättringsåtgärder 

 

5.2.4 Effekter av förbättringsåtgärder 
För att skapa motiv till att genomföra effekthöjande åtgärder bör man fråga sig vad de ska  leda till. 
En  lämplig åtgärd är att återkoppla  till  vad  som är målet med projekten och det har diskuterats  i 
referensramen. Hur pass bra ett projekt lyckas verkar till stor del hänga ihop med målformuleringen 
av projektet (Martinsuo och Lehtonen 2007, Wenell 2004). Det gör att det blir relevant att diskutera 
det  faktum  att  den  här  projektorganisationen  egentligen  saknar  en  tydlig målformulering.  För  att 
kunna höja projektverksamhetens prestanda är det en förutsättning att veta vad som ska maximeras.  

Utgående från studierna (Tonnquist 2007, Wenell 2004) ges förslag på vad en lämplig målformulering 
kan  innehålla. Projektmålen ska vara SMART: specifikt, mätbart, avgränsat, realiserbart och  tidsatt. 
Den  kan  innehålla  interna  mål  som:  resurs  produktivitet,  organisationens  lärande,  projektets 
framgång  och  personlig  utveckling.  Den  kan  innehålla  externa  mål  som:  tidsåtgången  från 
projektstart  till dess att produkten är marknadsmässig och kundnöjdhet.   Den kan också  innehålla 
effektmål  som:  ta  nya  marknadsandelar,  öka  kundnyttan,  höja  lönsamheten  eller  förbättra 
effektiviseringen. För att koppla det här till fallföretagets projektverksamhet så skulle ett förslag på 
målformulering se ut enligt följande: 

Medius  ska  inom  överenskommen  tid  leverera  en  fungerande  affärssystemslösning  som  uppfyller 
kundens önskemål. Effektmålet med projektet är framförallt kundens nytta med projektet och därför 
ska varje projekt alltid utvärderas noggrant. Projektarbetet ska genomföras på ett resurseffektivt sätt 
där organisationens personal  ska ha möjlighet att utvecklas. På  längre  sikt  ska  införandeprojekten 
leda  till  en  nöjd  kundorganisation  som  i  samverkan med  support  och  centrala  projekt  leda  till  att 
Medius  bibehåller  existerande  kunder,  vara  förstahandsvalet  för  nya  kunder  inom 
marknadssegmentet och ständigt utveckla sin projektorganisation. 

För att nu koppla de existerande förbättringsområden till en den föreslagna målbilden har Figur 11 
skapats. Det gör att det finns en koppling till nyttan av att genomföra ett förbättringsförlag och vilken 
effekt det skulle ge på projektorganisationen.   

Förbättringsåtgärder dokumentation  Förbättringsåtgärder 
samarbete 

Förbättringsåtgärder planering

Framtagning av standarddokument  Effektiva möten  Använda lämpliga planeringsverktyg 

Uppdatering av befintlig dokumentation  Gemensamma Workshops  Utveckla projektledarens roll och kompetens 

Framtagning av en visuell projektprocess  Resurssnål organisationsform 

Framtagning av en dynamisk checklista 
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Figur 11. Förbättringsområden och målbild 

 

5.3 Framtagning av projektmodell 
I det här avsnittet beskrivs stegvis framtagningen av projektmodellen. Till att börja med behandlas de 
relevanta  områden  som  är  direkt  kopplade  till  projektmodellen  som  är  projektets  process, 
rollbeskrivning samt mallar & dokument. 

5.3.1 Processer 

Identifierade aktiviteter 
För att  identifiera projektets aktiviteter används  i första hand det gedigna material som  insamlats  i 
studien  då  projektledarna  beskrivit  sina  sätt  att  genomföra  projekt.  Det  var  en  väldigt  bra 
överensstämmelse om vilka aktiviteter som projektet innehåller, alla projektledare har i princip tagit 
med samma aktiviteter. Dessa aktiviteter och svarsfrekvens var följande: 

 

Figur 12. Identifierade aktiviteter 

Varken i den studerade litteraturen eller i empirin finns det något som direkt tyder på att någon mer 
aktivitet ska läggas till i ovanstående lista. Möjligen skulle aktiviteter för föreberedelse inför driftstart 
kunna läggas till. Övriga förberedelseaktiviteter räknas in i den kommande aktiviteten. Men eftersom 
förberedelsen inför driftstarten är så viktigt och väldefinierad vad som ska utföras bör den läggas till 
som  en  egen  aktivitet.  För  att  göra  en  tydligare  uppdelning  av  den  sista  aktiviteten  som  är 
uppföljning skapas aktiviteten överlämning till support som innebär att införandeprojektet är slut och 
projektet förvandlas till ett förvaltningsprojekt.  

Överlämning 
från sälj            
6 av 6

Projekt‐
planering         
4 av 6

Workshop       
4 av 6

Beställningar  
6 av 6

Utbildningar   
6 av 6

Grunddata      
4 av 6

Tester               
5 av 6

Driftstart         
6 av 6

Uppföljning     
5 av 6
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Dessa  justeringar  gör  att  projektets  aktiviteter  får  ett  utseende  enligt  Figur  13  där  de  tillagda 
aktiviteterna markeras i fet stil. 

 

Figur 13. Projektmodellens aktiviteter 

Kritisk linje och kritiska aktiviteter 
Den serie av aktiviteter som tar mest tid är viktig att övervaka, den kritiska  linjen är grunden till att 
hålla projektets tidsplan. En aktivitet som ligger på den kritiska linjen eller som ensam är avgörande 
för  projektets  genomloppstid  bör  projektledaren  ha  under  stor  uppsikt  (Sebestyén  2005, Wenell 
2004,  Tonnquist  2007).  När  projektledarna  i  studien  besvarade  vilka  aktiviteter  som  var  kritiska 
gjordes det med blandad förkunskap om vad som räknades som en kritisk aktivitet. En del svar var 
egentligen förslag på milstolpar och ingen direkt aktivitet. Troligen har projektledarna bra kontroll på 
vilka aktiviteter som är viktigast  i projektet men brukar däremot  inte använda dessa beteckningar. 
Svaren  som  gavs  var  dock  entydiga,  inmatningen  av  grunddata  är  den  kritiska  aktiviteten  i  dessa 
projekt vilket i princip alla nämnde.  

Projektets delmål 
Milstolpar är projektets delmål och är viktiga för att styra och följa upp projektens utveckling. Genom 
att ha väldefinierade etappmål och beslutspunkter kan projekten kontrolleras och hanteras på ett 
mer effektivt sätt. Från studien visade det sig att dagens projekt innehåller många möjliga aktiviteter 
som skulle kunna användas som milstolpar men det är  inte uttalat vilka som är det. Detta visar sig 
genom att det är en stor spridning på vilka delmål projektledarna har angivit. De delmål som minst 
hälften av de  intervjuade har uppgett kan anses  som aspiranter  till att utgöra  formella milstolpar. 
Dessa är: 

1. Kommunikation ‐ på plats innan första utbildningen startar. 
2. Miljön ‐ på plats innan första utbildningen startar. 
3. Grunddata ‐ det måste finnas en viss mängd grunddata i systemet för att kunna utföra 

utbildningarna.  (artiklar, kunder, avtal och priser) 
4. Driftstart ‐ alla föregående aktiviteter skall vara klara, alla artiklar ska vara inlagda, alla 

utbildningar genomförda.  

Eftersom punkt 1 och 2 ovan ska vara klar vid samma tidpunkt skulle man kunna slå ihop dessa och få 
följande utseende: 

1. Kommunikation & Miljö på plats 
2. Grunddata inlagt 
3. Driftstart av affärssystemet 

Överlämning 
från sälj

Projektplaner
ing Workshop Beställningar

Utbildningar  Grunddata Tester Inför 
driftstart

Driftstart Uppföljning  Överlämning 
till support
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Kommunikation 
& miljö på plats

Grunddata 
inlagt

Driftstart av 
affärssystemet

Uppföljning 
genomförd

Den studerade litteraturen har inte direkt föreslagit några andra delmål eller milstolpar men däremot 
framhävt vikten av aktiviteterna som sker efter driftstart. Det är  i fasen efter driftstart som gör att 
systemet  förfinas  för  att  kunna  tillgodose  alla  organisationens  behov  och  få  maximal  nytta  av 
systemet. Man  skulle  kunna  säga  att det  är nu  som projektets  effektmål  kan mätas. Därför  läggs 
ytterligare  en  milstolpe  till  som  får  stå  för  att  en  ordenlig  uppföljning  och  dokumentation  har 
genomförts. Slutligen kan milstolpen driftstart tolkas som en beslutspunkt efter som den kräver ett 
aktivt beslut och  ger ett  resultat  för projektets  framskridande. Det  gör  att milstolpeplanen nu  får 
följande utseende: 

 

 

 

Figur 14. Milstolpeplan 

Beroende aktiviteter 
Det  är  viktigt  att  hitta  beroendet  mellan  de  olika  aktiviteterna  för  att  ta  fram  en  logisk 
processbeskrivning.  För  att  det  ska  vara  möjligt  att  beräkna  en  kritisk  linje  är  det  också  ett 
nödvändigt krav. Aktiviteter som är oberoende av varandra kan utföras parallellt om resurser  finns 
tillgängligt. Beroende aktiviteter  innebär att en aktivitet måste slutföras  innan nästa kan börja och 
processen  får  då  en  seriell  utformning,  det  så  kallade  vattenfallutseendet.  Beroendet  mellan 
aktiviteterna har  tagits  fram enligt  tidigare  information  från  intervjuer med projektledare  i studien 
och sammanfattas enligt följande tabell: 

Tabell 7. Projektets aktiviteter och dess inbördes beroende 

Nr  Namn  Typ  Föregående aktivitet 
1  Överlämning från sälj  Aktivitet  ‐ 
2  Projektplanering    Aktivitet  1 
3  Workshop    Aktivitet  2 
4  Beställningar  Aktivitet  2 
5  Kommunikation och miljö  Milstolpe  3,4 
6  Utbildningar  Aktivitet  5 
7  Grunddata  Kritisk aktivitet  6 måste vara påbörjad 
8  Tester    Aktivitet  5 
9  Grunddata inlagt  Milstolpe  7 
10  Inför driftstart  Aktivitet  6,8,9 
11  Driftstart  Beslutspunkt  10 
12  Uppföljning  Aktivitet  11 
13  Uppföljning genomförd  Milstolpe  12 
14  Överlämning till support  Aktivitet  13 
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För att visa grafiskt hur detta beroende ser ut har Figur 15 tagits fram. Siffrorna i figurerna motsvarar 
aktiviteterna och delmålen representerade i Tabell 7. Aktiviteterna är symboliserade som rektanglar 
och milstolpar som romber. Den kritiska aktiviteten och beslutspunken är markerade med  tjockare 
konturlinje för att kunna urskiljas från övriga.  

 

Ett  införandeprojekt av ett nytt affärssystem är, som tidigare nämnts, ett förändringsprojekt av hög 
grad.    Det  känns  därför  lämpligt  att  ännu  en  gång  hålla  förändringsprojektets  egenskaper  i 
bakhuvudet  när  de  övergripande  faserna  konstrueras. Den  egna  fasbeskrivningen  som  skapades  i 
referensramen för ett förändringsprojekt såg ut enligt Figur 16.  

 

Figur 16. Förändringsprojektets faser 

Om aktiviteterna i Figur 15 studeras lite närmre inses att det är möjligt att placera in dessa i faserna 
för ett förändringsprojekt enligt Figur 16.  En sammanslagning med samma färgkodning som använts 
i Figur 16 gör att det nu går att se tydliga faser i införandeprojektet.  

 

 

Om Figur 17 studerar inses det att det finns även ett delmål i aktivitet nio som är när all grunddata är 
inlagt. Det gör att mittfasen skulle kunna delas in i två delar där den första delen innehåller 
aktiviteterna sex till nio och den andra delen innehåller aktiviteterna tio till elva som därmed skulle 
utgöra en ren driftstartsfas. Det skulle då innebära att projektet får fyra istället för tre faser. 

 

 

Identifiera behov

Hantera intressenter

Implementation

Förankra medarbetare

Skapa bestående förändring

Utvärdering

1  2 
4 

3 

5 6 

7 

8 

9

10  11 12  13 14 

Figur 17. Aktiviteterna indelat i förändringsprojektets faser
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Figur 15. Illustration av beroende aktiviteter



Johan Ersson
Att hantera små affärssystemprojekt i en multiprojektomgivning 

Kapitel 5
Analys 

 

sida 50 
 

5.3.2 Rollbeskrivning  
Utgångspunkten  för  att  analysera  projektets  roller  sker  utgående  ifrån  projektets  intressenter. 
Genom att först identifiera projektets intressenter är kopplingen mellan intressenttyp och projektroll 
enkel  att  se  och  rollfördelningen  sker  naturligt.  Först  är  det  lämpligt  att  identifiera  och  beskriva 
projektets inblandade organisationer: 

Kundföretaget – organisationen där affärssystemet ska införas  

Företagsledningens  engagemang  i  kundföretaget  har  visat  sig  i  vara  enormt  viktigt  för  projektets 
framgång  både  empiriskt  och  teoretiskt  (Magnusson  och  Olsson  2005).  Finns  det  en  driven 
företagsledning  innebär  det  nästan  alltid  ett  lyckat  projekt.  På  vilket  sätt  och  var  projektet  är 
förankrat är väldigt viktigt under processen. Att hitta stödet i organisationen är centralt för att lyckas 
med projektet.  

Det  finns  användare  som  ska  använda  det  nya  affärssystemet  i  stor  utsträckning  och  andra  som 
endast ska använda dess grundläggande funktioner. Det har genom studierna  (Muscatello, Small och 
Chen  2003)  visat  sig  vara  viktigt  att  de  som  ska  använda  sig mycket  av  systemet  är med  tidigt  i 
projektet  för  att  dels  kunna  ge  värdefull  information  till  projektet  och  dels  för  att  det  skapar 
förtroende  för  det  nya  systemet  vilket  gör  förändringen  lättare  att  driva  igenom.  De  anställdas 
datorvana och framförallt attityd påverkar trögheten att driva projektet. 

Internt  på  företaget  utses  ofta  en  projektkoordinator  som  har  det  lokala  ansvaret  för  det  nya 
affärssystemet. Självfallet är valet av denna person av stor vikt, men det faller sig ofta mer naturligt i 
de mindre företagen vem detta ansvar faller på. 

Kundföretaget har vanligtvis en mängd egna leverantörer, partner och kunder. Dessa är intressenters 
behov är ofta sådana som kan vara svåra  för projektledaren att  identifiera men är enligt studierna 
(Wenell 2004) speciellt utmärkande för en duktig projektledare.  

Konsultföretaget – företaget som ansvarar för införandeprocessen 

Här  finns  projektledaren  som  ansvarar  för  att  driva  införandeprojektet.  Anledningen  till  att 
kundföretaget  väljer  att ha  en  konsult  som projektledare har  i  litteraturstudierna  (Beheshti 2006, 
Magnusson och Olsson 2005) förklarats med att kundföretaget får tillång till kunskap de saknar och 
erfarenhet om hur ett affärssystemsinförande går tillväga. Vidare är det viktigt att tidigt klargöra vilka 
ansvarsområden  som konsultföretaget har och  inte har  för att kunden måste  förstå  sin  roll  för att 
projektet ska kunna  fungera. Även empiriskt har det bekräftats att projektledarens kompetens och 
erfarenhet är en viktig faktor för projektet. Projektledaren är ansiktet utåt för konsultföretaget vilket 
gör  att  dennes  insats  ger  en  bild  av  konsultföretagets  varumärke.  På  längre  sikt  kommer 
projektledarens insats att bidra till införsäljning av nya projekt. Uppenbart är att viss kommunikation 
mellan kunderna sker vilket gör att resultatet av ett projekt kommer att ge konsekvenser för andra 
projekt.  

Projektledarrollen  i dessa projekt är väldigt bred och är som en blandning av projektledarskap och 
applikationskonsult. Det gör att tjänsten upplevs som utmanande och omväxlande. På sikt kommer 
det dock att finnas stordriftfördelar med att alla inte ska behöva göra allting. Om vissa blir duktiga på 
en  del  i  projektet  kan  det  finnas  fördelar med  att  de  bidrar med  dessa  kunskaper  även  i  andra 
projekt.  I  konsultföretaget  finns  stor  kunskap om både projektledning och  affärssystem.  Självklart 
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borde den kunskap som redan finns i organisationen utnyttjas på bästa sätt. De andra projektledarna 
i projektorganisationen har alltså också ett ansvar  i projektet. De kan bli ansvariga  för att  ta vissa 
delar av projektet eller bistå projektledaren vid behov. Hela projektorganisationen i konsultföretaget 
påverkas av projektet och har därför en viktig roll för utbyte av kunskap och kompetens. Utöver det 
finns det en supportorganisation som normalt tar över efter att  införandeprojektet är avslutat men 
som också blir inblandad under projektets gång. 

Även i konsultföretagets ledning är intresserad av projektets genomförande i framförallt ekonomiska 
aspekter.  De  måste  övervaka  att  projektet  bidrar  till  ett  positivt  kassaflöde  i  den  stora 
projektportföljen. 

Övriga intressenter – systemleverantörer 

Hit  räknas  övriga  organisationer  som  är  delaktiga  i  projektet.    Framförallt  är  det  de  olika 
systemleverantörsföretagen  som  är  inblandade.  Först  och  främst  är  det  företaget  som  äger  och 
levererar  affärssystemet  som  blir  inblandade  under  flera  steg  i  processen.  Det  är  av  dem  som 
kundföretagets affärssystemsmiljö beställs och de är de som utför den nödvändiga förberedelserna 
inför driftstart. Den här  relationen gör att Medius hamnar  i en  speciell  roll där de  inte kan utföra 
anpassningar i affärssystemet men samtidigt måste få systemet att passa företaget. Det här har tagits 
upp i referensramen (Magnusson och Olsson 2005) där följderna kan bli att kundföretaget kan känna 
vissa  inlåsningseffekter och  systembegränsningar.  Samtidigt har Medius  inte möjlighet  att  åtgärda 
den anpassning som hade krävts. Projektledarens roll gentemot systemleverantören blir  istället att 
förespråka felaktigheter och förbättringar som borde finnas med i nästa uppgradering av systemet. 

Den  andra  betydande  systemleverantören  är  företaget  som  ser  till  att  uppkopplingen  av 
kommunikationslösningen fungerar. Att sedan kommunikationen mot den centrala servern är stabil 
är oerhört kritisk. Eftersom kundens alla viktiga verksamhetsprocesser är bundet till affärssystemet 
(Magnusson och Olsson 2005) är toleransen för ett nedkopplat system oerhört låg. 

Slutligen  finns  det mindre  leverantörer  av  hårdvara  som  såklart måste  fungera.  Skrivaren  är  den 
enskilt mest  kritiska  komponenten  där  fakturor  och  kvitton  ständigt  skriv  ut.  Skrivarproblem  är 
dessutom ett vanligt supportärende. Motivet att  investera  i en bra skrivare är därför högt, om  inte 
annat  för  att  supportkostnaden  snabbt  överstiger  skillnaden  att  köpa  en  billigare  och  ofta  sämre 
skrivare. 

5.3.3 Mallar och dokument 
Mallar och dokumentation är  i allra högsta grad centralt för projektmodellen (Leseure och Brookes 
2004),  men  ännu  viktigare  för  projektens  genomförande  är  hur  och  om  de  används. 
Projektdokumentation  som  är  väl  förankrad  av  hela  projektorganisationen  ger  stor  styrka  och 
tydlighet för hela projektverksamheten. 

I fallstudien finns ett stort behov av en förbättrad dokumentation. Detta framkommer både genom 
information från intervjuer samt iakttagelser av befintlig dokumentation. Organisationen är dock väl 
medveten om problemet men uppger ofta att  tidsbrist är en bidragande orsak  till att det  inte blir 
gjort i den utsträckning man egentligen önskar. 

Sammantaget  skulle en välstrukturerad och genomtänkt dokumentation  förmodligen  snabbt  skulle 
tjäna  in  den  tid  det  tar  att  skapa  den. Men  att  skapa  en  strukturerad  och  tillräckligt  omfattande 
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dokumentation  är  inte  en  engångsinsats  utan  kräver  en  kontinuerlig  insats  och  ett  förändrat 
arbetssätt att ständigt uppdatera befintlig dokumentation och lägga till ny där det saknas.  

Enligt studier (Hanisch, o.a. 2009) föreslås att mallar och dokument kopplas till olika faser i projektet. 
Om man  förenklar  de  punkter  som  fanns  i  referensramen  (Figur  5) med  tanke  på  innehållet  i  de 
studerade  införandeprojekten  har  Figur  18  skapats  med  de  mest  centrala  områdena  för 
kunskapsdelning för Medius. 

 

Figur 18. Dokumentation i projektets faser  

I startfasen finns dokument om planering och bemanning av ett typiskt projekt. Det finns  lämpligen 
också vanliga fel dokumenterade  i en databas eller motsvarande.   En genomarbetad projektplan är 
för  i princip alla projektarbeten en  förutsättning och en självklarhet. En övergripande  tidsplanering 
och  resursförbrukning måsta  göras  för  att  överhuvudtaget  bedöma  om  ett  projekt  är möjligt  att 
genomföra och  för  företaget att  följa upp  internt.    I den  studerade projektorganisationen är varje 
projekt  ganska  lika  varandra  vilket  gör  att  en  erfaren  projektledare  inte  ser  samma  nytta  att 
genomföra en noggrann projektplan eftersom projektets ungefärliga upplägg ändå finns i huvudet på 
projektledaren. Däremot finns alltid en anledning att göra en ordentlig projektplanering för att kunna 
visa upp för kunden i vilket skede projektet befinner sig i.  

I  genomförandefasen  finns mallar  som  stöd  för  utbildning  och  rutiner  för  att  hantera  projektets 
intressenter. Mallar för utbildningsfasen stöds empiriskt av samtliga projektledare. Det som behöver 
göras där är att ständigt hålla dessa uppdaterade och komplettera med versioner som  idag saknas. 
Målet  bör  vara  att  ha  en  utbildningsmall  för  varje  utbildningstillfälle  där  alla  ständigt  uppdateras 
efter varje utbildning som sker.  

I genomförandefasen bör det också finnas checklistor för att kontrollera att alla steg är genomförda 
vid  varje milstolpe. En nackdel med  checklistor  är  som både  teorin  (Sebestyén 2005) och empirin 
stödjer att den enbart säger vad som ska göras, inte hur det ska gå till. Andra nackdelar är att det kan 
vara svårt att se vem som gjort vad och vilka som får den informationen, det är således svårt att se 
informationsflödet. Däremot finns det klara fördelar att använda sig av dessa. Det blir tydligt vad som 
ska göras och när det ska göras vilket gör att det blir en kvalitetssäkring under hela projektet. Kravet 
på  checklistorna  är  då  att  de  är  tillräckligt  bra  utformade  så  att  det  är  enkelt  att  kontinuerligt 
använda dessa, först då nås den största effekten. Dagens checklistor hos Medius behöver uppdateras 
med aktuell information samt troligtvis ändra form för att bli mer använda i en större utsträckning.  
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I projektets avslutsfas bör alla lärdomar dokumenteras och sparas i ett tillgängligt arkiv. Projektet bör 
också utvärderas på ett lämpligt sätt för att projektledaren inser vad som skulle kunna förbättras till 
nästkommande projekt.  

Övrig  dokumentation  är  ofta  personliga  varianter  av  de  gemensamma  dokumenten.  Om  de 
gemensamma dokumenten blir bättre och mer heltäckande  ska det  vara möjligt  att utifrån dessa 
göra  de  ändringar  som  behövs  och  på  så  sätt minimera  behovet  för  individuell  dokumentation. 
Fördelen med att alla använder samma dokumentation är bland annat att information om projekten 
hålls mer öppna och möjliggör kunskapsdelning och samarbete på ett bättre sätt.  
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Resultat 

Lärdomar 

5.4 Projektmodell för Medius Consulting 
Här presenteras den framtagna projektmodellen som baseras på analysen av rapportens innehåll och 
resulterar  i  hur  Medius  Consulting  rekommenderas  arbeta  med  sina  införandeprojekt  mot  den 
studerade byggkedjan. 

5.4.1 Processbeskrivning 
Processen för projektet är seriell på övergripande nivå men aktiviteterna i varje fas kan ske parallellt. 
De aktiviteter  som går att drivas parallellt bör göra  så  för att minska den  totala genomloppstiden. 
Däremot är fördelen med att ha klara avgränsningar mellan projektets faser för att hålla tydlighet  i 
projektets genomförande som synes i Figur 19. 

 

Figur 19. Processbeskrivning 

5.4.2 Mallar och dokument 
Mallar  och  dokument  behöver  vara  tillräckligt  omfattande  och  välstrukturerade  så  att  rätt 
information kan  inhämtas på ett  lättåtkomligt sätt. Checklistor bör användas  för att kontrollera att 
alla aktiviteter är klara  innan en ny fas påbörjas. Information ska  i störta möjliga mål framställas på 
ett visuellt tilltalande sätt.  Förstudien av ett affärssystems projekt är enorm viktig och därför måste 
fokus  finnas  här  på  tydliga  dokument  och  att  inte  projektet  senare  blir  lidande  av  bristande 
planering.  

 

 

 

Ett  införandeprojekt av ett affärssystem slutar  inte då driftstart har skett. Det är en viktig milstolpe 
som innebär att nästa fas i projektet börjar. I efterfasen som då börjar bör det finnas ett starkt fokus 
på utveckling och förbättring av systemets kvalitet. Utvärdering av ett projekt är en viktig del som blir 
allt mer  uppenbara  fördelar  i  en multiprojektmiljö.  Det  ska  finnas  dokumenterade  lärdomar  och 
resultat  av  varje  projekt  för  att  sprida  kunskapen  inom  organisationen.  Strukturen  för mallar  och 
dokumentation som kopplas till projektmodellen visas i Figur 20. 
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Figur 20. Beskrivning av mallar och dokument
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Kommunikation & miljö på 
plats

Grunddata inlagt Driftstart Uppföljning genomförd

5.4.3 Visuell projektbeskrivning 
Här  visas  den  framtagna  processbeskrivningen  för  införandeprojektet.  Den  är  uppbyggd  från  det 
analyserade materialet och konkretiserad för att göra nytta för Medius projektverksamhet.  

 

 

Figur 21. Resultat projektmodell 

Projektet är  indelat  i fyra tydliga faser vilka är Förberedelse, Grunddata & Utbildning, Driftstart och 
Uppföljning.   Varje  fas  särskiljs med en milstolpe eller beslutspunkt  för att  tydliggöra vilket  status 
projektet befinner sig i. Milstolparna som skiljer faserna åt är de som tagits fram och som grundar sig 
på empiriska studier av projekten.  

Aktiviteterna  i  varje  fas  löper mer  eller mindre  parallellt med  varandra  vilket  gör  att  den  totala 
genomloppstiden minskar. Modellen är uppbyggt så att det inte ska behövas backa till till en tidigare 
fas men aktiviteter  inom  samma  fas  kan behöva genomföras  repetitivt  tills  tillräckligt hög  kvalitet 
uppnåtts.  

En stor fördel med ovan framtagna processbeskrivning är att varje fas och i många fall även enskilda 
aktiviteter  är  kopplade  till olika  styrdokument.  I mellanraden  i  figuren  finns mallar och dokument 
kopplade  till de aktuella aktiviteterna. Dokumenten är  instruktioner om  lärdomar och erfarenheter 
för  de  olika  aktiviteterna  om  vad  och  hur  aktiviteten  bör  genomföras.  Mallarna  är  förberedda 
dokument  som  enkelt  ska  kunna  modifieras  för  att  kunna  användas  tillsammans  med  kunden. 
Typiska exempel på dessa är att det ska finnas mallar för varje utbildningsdel.  

På tredje raden i figuren finns checklistor för varje fas symboliserade. För att kunna passera varje fas 
ska en checklista med alla genomförda punkter vara  ifylld. Att ha mindre checklistor utspridda vid 
tydliga  tillfällen  i projektet uppmuntrar projektledaren att använda dessa. Checklistorna anger  inte 
hur  en  aktivitet  ska  genomföras  till  skillnad  mot  andra  dokument  men  de  ser  till  att  projektet 
kvalitetssäkras i varje steg i processen.  
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5.4.4 Roller och intressenter 
• Projektledarens roll 

Projektledaren har det övergripande  ansvaret  för projektets  genomförande. Det  varierar däremot 
mellan varje projekt att  specificera vem  som  ska genomföra de olika aktiviteterna.  I Fas 2  sker en 
uppdelning där projektledaren kan ta hjälp av andra för att genomföra vissa aktiviteter. Vanligt är att 
andra inom Medius organisation genomför viss utbildning och testning.  

• Kundens roll 

Kunden ansvarar för att genomföra de aktiviteter som är överenskommet inom utsatt tid. Vanligtvis 
är aktiviteten i fas 2, inmatningen av grunddata, en aktivitet som kunden ansvarar för.  

• Projektets intressenter 

Projektets  intressenter  indelas  i  de  tre  intressentområdena  kärnintressenter,  primära  intressenter 
samt  sekundära  intressenter.  I  Tabell  8  nedan  uppdelas  rollerna  även  efter  kundföretag, 
konsultföretag samt övriga intressenter. Fördelen med tabellen är att den ger en översiktsbild av de 
inblandade i projektet, vilka som bör beaktas vid varje projekt och deras påverkan till projektet.  

Tabell 8. Intressentbeskrivning 

Organisation 
 Intressenttyp  

Kundföretagets Konsultföretagets Övriga 

Kärnintressenter  • Projektkoordinator  • Projektledare 
• Applikationskonsulter 

• Affärssystemsleverantör 

Primära 
intressenter 

• Företagsledning 
• Slutanvändare 

• Projektorganisation 
• Supportorganisation 

• Kommunikationsleverantör 

Sekundära 
intressenter 

• Partners 
• Leverantörer 
• Konkurrenter 
• Kunder 

• Företagsledning  • Leverantörer av övrig 
utrustning 

 

5.4.5 Projektsamarbete 
I en multiprojektmiljö krävs en högre grad av struktur för att 
samarbetet  ska  upplevas  som  givande  men  fortfarande 
tidseffektivt.  

Medius projektorganisation befinner sig utspritt på flera olika 
kontor  vilket  ställer  högre  krav  på  effektiv  kommunikation 
och  fysiska möten  kan  endast  ske  i  begränsad  omfattning. 
Medius projektsamarbete  föreslås  ske  främst genom de  tre 
formerna: 

• Effektiva möten 

Sträva efter att hålla mötena effektiva och ta upp det som behöver diskuteras. Inför andra metoder 
för  att  rapportera  projektens  status  vilket  gör  att  en  större  del  av  mötestiden  kan  läggas  på 
kunskapsdelning.  Syftet med mötena är att diskutera problem och att dela kunskap. 

Effektiva 
möten

IT‐hjälpmedelInterna 
Workshops

Figur 22. Projektsamarbete 
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• Interna Workshops 

Att fysiskt träffas, diskutera och  lösa aktuella problem behöver ske med  jämna mellanrum. Det kan 
ske  i form av heldagsmöten där alla verksamma  i projekten är fysiskt närvarande. Syftet med dessa 
bör vara att ansvarsfördela uppgifter och lösa konkreta problem som kanske tidigare har diskuterats 
på möten.   

• Användande av IT‐hjälpmedel 

Organisationen  bör  utnyttja  de  former  av  IT‐hjälpmedel  som  underlättar  samarbetet  mellan 
projektledarna. Använd visuella hjälpmedel där det är möjligt för att illustrera status på olika projekt 
och  använd  den  teknik  som  finns  tillgängligt.  Det  skulle  leda  till  ökad  samarbetspotential  om 
projektledarna kan följa de andra projekten på ett enklare sätt samt att det ökar beslutskvalitén för 
resursfördelningen. 

5.4.6 Projektplanering 
De viktigaste faktorerna för att lyckas med planeringen av Medius multiprojekt är: 

• Portföljnivå ‐ resursfördelningen 

Resursfördelningen  är  en  av  de  mest  kritiska  aktiviteterna  för 
projekt  i  en  multiprojekt  miljö.  Det  gäller  att  ge  varje  projekt 
tillräcklig  tid  utan  att  överbelasta  enskilda  resurser.  Den 
övergripande planeringen sker av projektchefen och för att kunna 
sköta  denna  uppgift  på  ett  högkvalitativt  sätt  måste  tillräcklig 
information finnas tillgänglig. Om samtliga projekts aktuella status 
rapporteras enligt projektmodellen stödjer detta arbetet med att 
fördela resurserna på ett effektivt sätt.   

• Multiprojektnivå ‐ individuell planering av flera projekt 

En viktig  faktor  för att  lyckas med planeringen  i en multiprojektomgivning är att  få sina projekt att 
ligga  i olika faser för att utnyttja de slack som finns  i de olika projekten. Status för varje projekt ska 
kontinuerligt  rapporteras  in  så  att  projektchef  och  andra  projektledare  kan  följa  projektens 
framskridande.  

• Projektnivå – enskild planeringen för varje projekt 

Det är svårt att lyckas med ändringar av planeringen i en multiprojektmiljö eftersom ändringar av ett 
projekt  påverkar  de  andra.  Därför  bör  projektledaren  vara  noggrann  med  den  ursprungliga 
tidsplaneringen av varje projekt. Det här kräver att kunden behöver  ta sin roll på ett större ansvar 
genom  att  utföra  sin  del  av  projektet  så  att  planeringen  kan  hållas.  Projektledaren  behöver  hålla 
uppsikt på projektets delmål och kritiska aktiviteter för att hålla projektets tidsramar.  

Portföljnivå

Multiprojektnivå

Projektnivå

Figur 23. Planeringshierarki
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6 SLUTSATS 
Slutsatsen besvarar syftet som var följande: 

”Syftet med det här arbetet är att utreda hur projekten kan bedrivas mer effektivt med avseende på 
intern effektivitet och med hänsyn till att gälla mindre projekt i en multiprojektomgivning. ” 

Studien har  tagit  fram  en projektmodell  för hur Medius  kan  arbeta med de  studerade  projekten. 
Modellen har som syfte att rekommendera hur projektarbetet kan bedrivas mer effektivt för Medius 
organisation. Genomgående är att hänsyn tagits till den rådande situationen då många projekt drivs 
samtidigt. Modellen har en tydlig uppdelning mellan olika faser i projektet samtidigt som aktiviteter 
inom varje fas kan pågå parallellt vilket visat sig gynnsamt i de studerade förhållandena. Ett mål med 
studien är att bidra till en högre inre effektivitet för att förbättra planeringen på olika nivåer samt att 
förbättra kunskapsöverföringen mellan projektledarna.    

De  som  har  störst  nytta  av  den  framtagna modellen  kommer  troligtvis  vara  projektledare med 
mindre erfarenhet. Projektmodellen ger en helhetsbild av projektet och visar en  tydlig koppling  till 
aktiviteter och delmål.   Däremot kommer samtliga projektledare ha nytta av att börja använda sig 
mer av checklistor och malldokument för att kvalitetssäkra projekten. Tydligare dokumentation som 
leder till en bättre kunskapsdelning gynnar alla medverkande i projekten, inte minst kunderna. 

Hur generell den  framtagna modellen är påverkar dess användningsområde utanför det  studerade 
fallet. Även om den framtagna modellen är anpassad för det aktuella fallet skulle delar av resultatet 
kunna användas för andra organisationer efter viss justering. Modellen kan också indirekt göra nytta 
för andra som  inspiration av nya  idéer för hur en projektmodell  i dessa förhållanden kan utformas. 
Metoden  för  att  ta  fram  en  projektmodell  för  företag  i multiprojektomgivning  kan  ha  ett  stort 
användningsområde och metoden  skulle  kunna  användas  för  att  ta  fram en modell  för hur  andra 
företag kan arbeta med sin projektverksamhet. 

Liknande examensarbeten som resulterar  i att ta fram en projektmodell för affärssystemsinförande 
har genomförts tidigare. Däremot ger det här arbetet ett nytt perspektiv på området eftersom den 
beaktar  införande mot mindre  företag och där många mindre projekt verkar parallellt.   Dessutom 
studeras i fallstudien en speciell kundtyp som bidrar till att projekten får vissa egenskaper. Rapporten 
ger ett nytt bidrag ifråga om hur projektledningsmetoder kan tillämpas i ett affärssystemsprojekt.  

Eftersom  det  fanns  ett  konkret  behov  i  organisationen  att  förbättra  kunskapsdelning  och 
samarbetsformer  har  vissa  förbättrande  åtgärder  redan  skett  under  studiens  fortlöpande.  Till  att 
börja med  infördes  veckovisa  projektledarmöten  för  att  byta  information.  Därefter  startades  en 
gemensam e‐postlista  för  alla delaktiga  i projekten. Dessutom  sattes en webblista på den  interna 
hemsidan upp där alla pågående projekt fanns uppradade med information kring vem som ansvarade 
för projektet och planerat driftstartsdatum. Alla dessa åtgärder är steg på vägen mot en mer effektiv 
projektorganisation men  fortfarande  finns mycket kvar att göra vilket den här studien syftar till att 
bidra med. 
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BILAGA 1. INTERVJUMALL 

Personlig bakgrund 
1. Berätta om din nuvarande tjänst och tidigare tjänster på Medius 
2. Vad är din bakgrund innan dess, tidigare arbete och utbildning? 

Erfarenhet införandeprojekt 
3. Hur är det att driva införandeprojekt mot byggkedjan? 
4. Vad är som skiljer dessa projekt mot andra typer av projekt? 
5. Hur påverkar det att genomföra projekt mot mindre företag? 

 

Projektets genomförande 
6. Du får nu chansen att rita hur du genomför ett införande projekt. Varsågod!  
7. Vilka variabler påverkar genomförandet? 
8. Vad är kritiskt i projektet, vilka aktiviteter? 
9. Vilka beslutspunkter finns där föregående steg måste vara klart? 

 

Dokumentation 
10. Finns det finns tillräckligt med dokumenterat stöd för projektledaren? 
11. Hur används och fungerar det att arbeta med checklistorna som finns idag? 
12. Hur används och fungerar de Power Points som finns idag? 
13. Vad tycker du en bra projektmodell ska innehålla? 

 

Projektsamarbete 
14. Hur fungerar samarbetet mellan olika projektledare? 
15. Hur fungerar planeringen av flera samtidigt pågående projekt? 
16. Vad saknas, hur skulle en lösning kunna se ut? 

 

Effektivisering 
17. Vad är det som tar mycket tid av ditt arbete som du gärna skulle vara utan? 
18. Vilka anser du är de viktigaste förändringarna som skulle effektivisera arbetet? 
19. Har du några egna förslag på lösningar som du har funderat på? 

 

Övrigt 
20. Andra saker som borde nämnas inom ämnet? 

  

 


