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Sammanfattning 
Den ökade digitaliseringen och den ständiga utvecklingen i omvärlden idag har bidragit till att 
företag och organisationer måste tillämpa passande organisationsformer för att förmå möta 
denna utveckling. Då projekt som arbetsform har som syfte att genomföra förändring eller 
förnyelse, har projekt blivit en allt vanligare tillämpad arbetsform. Den forskning som finns i 
dagsläget om projektledning är relativt övergripande och “allmän”, och tar ingen direkt 
hänsyn till i vilken bransch projektet verkar i eller om projektet är internt eller externt. Denna 
studie, som är av kvalitativt slag, har således till avsikt att utforska framgångsfaktorer och 
utmaningar projektledare står inför inom två mer specifika branscher; banksektorn och IT-
konsultbolag. Studiens syfte är att genomföra en jämförande fallstudie om en 
bankorganisation som arbetar i interna projekt och ett IT-konsultbolag som arbetar i externa 
projekt, där dessa framgångsfaktorer och utmaningar har utforskats och jämförts mot 
varandra, liksom mot redan befintlig teori. Det empiriska materialet har samlats in genom 
delvis strukturerade djupintervjuer med totalt sex projektledare, tre från respektive 
organisation. Resultatet har sedan analyserats och jämförts mot varandra, samt mot teori som 
har försökt bistå en förklaring till och förståelse för olika mönster i det empiriska materialet.  
  
Studiens resultat pekar på att det finns vissa skillnader, men även likheter, om utmaningar och 
framgångsfaktorer inom ramen för projektledning i de två valda branschernas natur, även i 
fråga om interna och externa projekt. Regelbunden och tydlig kommunikation alla parter 
emellan i ett projekt ses som en grundpelare för framgångsrik projektledning utifrån studiens 
resultat, och på samma sätt påvisades en framträdande utmaning om att få deltagarna att 
arbeta mot samma mål. En viktig skillnad om projektledning i interna och externa projekt som 
påvisats utifrån studiens resultat är att projektledaren har friare tyglar i interna projekt, där 
faktorer som tid och budget inte är lika strikta eller viktiga att förhålla sig till, utan kundens 
efterfråga är viktigare. 
  
Nyckelord: Projekt, projektledning, framgångsfaktorer, utmaningar, projektorganisation, 
agila metoder, interna projekt, externa projekt 
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1. Inledning  
Varför anser studiens forskare projektledning inom banksektorn och IT-konsultbolag 
intressant att göra en jämförande fallstudie studie på?  
  
Projekt ses som någonting som har till avsikt att genomföra förändring eller förnyelse. I och 
med den utveckling som skett på senare tid i omvärlden ökar förändring och förnyelse, och av 
den anledningen har många organisationer förlitat sig på projektformen som underlag för 
verksamheten. (Söderlund 2005) 
  
Projektledning inom banksektorn är i dagsläget ett relativt dåligt forskat område, vilket gör 
detta extra intressant att titta på. Dessutom har den ökade digitaliseringen bidragit till att 
storbankerna har svårt att hänga med i utvecklingen, digitaliseringen tvingar bankerna att byta 
ut sina IT-system som numera måste vara mer intuitiva, samt att säkerhetskraven är högre 
idag än tidigare (Nilsson 2016). Banker har vidare börjat arbeta mer agilt i olika projekt 
(Danielsson 2015) (Zirn 2015), (agila metoder är flexibla arbetsmetoder ur vilka man svarar 
på de snabba förändringarna i omvärlden, vilka berörs närmare under studiens teoretiska 
referensram). Agila metoder är ett vanligt förekommande arbetssätt inom projekt som 
arbetsform, inte minst inom IT-projekt. 
  
För att bankerna ska vara i stånd att möta den ökade digitaliseringen och utveckla sina system, 
krävs att rätt teknisk kompetens finns på plats. Av denna anledning är det är vanligt 
förekommande att banker hyr in externa IT-konsulter vid olika typer av IT-projekt (Nilsson 
2016), och detta är ett motiv till varför just IT-konsultbolag är av intresse att jämföra mot 
banksektorn. Dessutom arbetar bankorganisationer i interna projekt (projekt som sker internt 
inom organisationen), och IT-konsultbolag mestadels i externa projekt (projekt som 
genomförs av dessa inhyrda konsulter i en annan organisation). Detta är ytterligare en 
motivering till intresset att jämföra projektledning inom dessa organisationer. 
 

1.2 Bakgrund 
Projekt är ett svårgripbart och mångfacetterat fenomen (Blomberg & Lundin 2014). Projekt 
existerar överallt runt omkring oss och spelar en allt mer central roll i alla typer av företag och 
organisationer. Intresset för projekt och framgångsrik projektledning har ökat under de 
senaste decennierna. Mycket tyder dessutom på att utvecklingen kommer att fortsätta i samma 
riktning framöver (Söderlund 2005). Bakgrunden till projektformens expansion de senaste 
åren har att göra med utvecklingen av informationsteknologi, ökad internationell konkurrens, 
upplösning av nationella handelshinder och reduceringar i offentligt ägda verksamheter med 
fler förhållanden som åstadkommer en högre förändringstakt. Av denna anledning ersätts 
traditionella, mer byråkratiska idéer om hur man bäst styr en organisation med nyare, mer 
flexibla infall- där projektarbete har en framträdande roll (Blomberg 2013). Idag krävs att 
företag är mer flexibla och benägna för förändring (Tonnquist 2016). 
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 Trots att mycket indikerar på att projekt som arbetsmetod har ökat och fortsatt ökar, finns det 
organisationer som implementerar det agila arbetssättet i det dagliga arbetet istället för att 
satsa på åsidosatta långsiktiga projekt i verksamheten. Med andra ord arbetar man “ständigt” i 
agila projekt. Bonniers News och Polisen är exempel på två verksamheter som arbetar med 
IT-utveckling i den dagliga verksamheten med hjälp av kortare sprintar, det vill säga mer 
agilt, enligt Lindström (2017). Lindström pekar på att orsaken till förändringen grundas i att 
omvärlden förändras i en hög hastighet, resultatet av detta är att den verklighet projektet utgår 
ifrån kanske inte är densamma när projektet väl är slutfört. Däremot menar Mattias Hindfelt, 
CIO på SOS Alarm, att projekt inte har spelat ut sin roll, utan att det istället är en övergång till 
att gå ifrån ett överutnyttjande av projektformen (Lindström 2017). 

1.2.1 Projektifiering  

Söderlund (2005) redogör för att projektifieringens spridning (den ökade tillämpningen av 
projektformen i organisationer), har observerats av arbetslivsforskare, sociologer, 
innovationsforskare och organisationsteoretiker. Skiljelinjen mellan företag och projekt 
suddas gradvis ut, där projekt i allt större utsträckning blir till aktiebolag. I dagsläget är det en 
utmaning att få tag i mer djupgående empiriska undersökningar om projektens utbredning och 
industriella betydelse. Detta beror på att det saknas väsentliga statiska uppgifter och 
tillvägagångssätt för att mäta denna fråga. Söderlund skildrar av denna anledning 
projektifiering utifrån en indelning i makro-och mikroförklaringar. (Söderlund 2005) 
 
Projektifieringens makroförklaringar 
Det finns ett värde av att organisationer idag ständigt utvecklar nya produkter, tjänster och 
tekniker till en följd av den nuvarande snabba marknads- och teknikutvecklingen. I dagsläget 
har produktlivscykler kortare livslängd än tidigare. Detta menar Söderlund leder till 
projektifiering då allt fler organisationer inom olika branscher går över till att arbeta i 
projektform för att klara av att svara på den snabba utvecklingen, samt kundernas förändrade 
preferenser (Söderlund 2005). Söderlunds makroförklaringar går att dra en parallell till 
banksektorns utveckling, vilka har börjat arbeta mer agilt (Danielsson 2015) (Zirn 2015), samt 
till att bankorganisationer utvecklar sina IT-system till en följd av den snabbt ökande 
digitaliseringen (Nilsson 2016). 
 
Projektifieringens mikroförklaringar 
Mikroförklaringarna görs på individ- och ledningsnivå inom organisationer. Söderlund 
antyder på att arbete i projektform genererar kreativitet samt stimulerar sökandet efter nya 
lösningar hos individer. Arbete i projektform är tidsmässigt avgränsat, vilket är en teknik för 
att generera mening i en pågående process. Projekt ses även som äventyrliga och som 
någonting som främjar gemenskap. Projekt som arbetsform bidrar till ett kunskapsutbyte 
individer emellan som gynnar samarbete, då individer tillsammans kan åstadkomma större 
resultat än vid enskilt arbete. (Söderlund 2005) 
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1.2.2 Projektifieringens myter 

Blomberg (2013) kallar projektformens aktuella överlägsenhet för ”projektifieringsmyten”. 
Han pekar på att i projekt är tid- och kostnadsbegränsningarna så hårt fastställda att dessa 
tidigare betraktades helt orealistiska. Av denna anledning kan projektifiering orsaka att 
ledning och andra anställda tappar kraften (Blomberg 2013). 

1.2.3 Olika definitioner av framgångsfaktorer i projekt 

Wateridge (1998) nämner Rook (1986), Selin (1989) och Redmill (1990) i sin studie som 
exempel på författare som har föreslagit mötandet av tid, budget och användarspecifikationer 
som framgångsfaktorer gällande projekt. Vidare menar Wateridge (1998) att andra författare, 
bland annat Might & Fischer (1985) samt Larsen & Gobeli (1989), har definierat faktorer för 
projektframgång på liknande sätt, att hålla sig inom ramen för tid och budget, men också 
mötandet av teknisk prestanda. Wateridge (1998) fortsätter genom en presentation av Baker et 
al. (1983), som menar att projekt som inte möter tid, budget eller användarkrav ofta ses som 
misslyckanden. Viktigt att belysa ur Baker et al. (1983) synsätt är att projekt fortfarande kan 
vara lyckade trots att de överstiger tid och/eller budget. (Wateridge 1998) 
  
Wateridge (1998) nämner även Morris & Hough (1987) vilka presenterar ett projekt, ”Thames 
Barrier”, vilket tog dubbelt så lång tid att färdigställa och som kostade fyra gånger mer än den 
uppsatta budgeten. Trots detta gav projektet en vinst för i princip alla inblandade aktörer i 
projektet och ansågs vara ett projekt av framgång. Dessutom kan, enligt DeCotiis & Dyer 
(1979) samt Morris & Hough (1987), olika deltagare och aktörer betrakta samma projekts 
utkomst olika. Morris & Hough (1987) påpekar att en utvärdering av framgångsfaktorer 
varierar över tid och att en bedömning av ett framgångsrikt projekt endast kan göras när ett 
projekt avslutats. Ibland kan det dessutom ta flera år innan ett implementerat projekt visar 
lönsamhet och inte först då bör en utvärdering vara på sin plats. (Wateridge 1998) 
  
Kamél (2014) menar att alla borde ställa sig frågan om ett projekt som inte levererar enligt 
målen, inte följer budget och/eller tid verkligen är ett misslyckat projekt. Författaren antyder 
på att ett projekt kan ha överstigit tid och budget men samtidigt ha levererat någonting som 
beställaren fick nytta av och blev nöjd med. Det som bedöms vara ett misslyckat projekt kan 
betraktas som ett lyckat projekt när man mäter efter en längre tidsperiod. Kamél menar vidare 
att det finns några nyckelfaktorer man bör ta ställning till när man bedömer om ett projekt är 
lyckat eller inte- vem som beställt projektet och varför man beställt det. Det handlar om 
vilken effekt man vill åstadkomma och vilken nytta man förväntar sig erhålla av projektets 
resultat. (Kamél 2014) 

1.2.4 Utmaningar med projekt 

Blomberg (2013) menar att framgångsrika projekt ofta är relativt oplanerade och att 
misslyckade projekt ofta är utomordentligt välplanerade. Författaren förespråkar att man 
snarare bör vara öppen för förändringar samt lyhörd för bättre idéer och krav under projektets 
gång, istället för att fastställa strikta mål innan projektet sätter igång. Vidare avslöjar 
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Blomberg att projekt vanligtvis överskrider sin budget och presenterar Morris & Houghs 
(1987) studie där 2000 stora projekt visade sig överstiga budgeten med upp till 3900 procent. 
Blomberg menar att ett projekt som inte håller sig inom ramen för budgeten inte går att 
associera med ett misslyckat projekt, en överstigen budget kan vara en uppsikt för att man 
gradvis utvecklat och utvidgat projektet. Ett projekt som inte håller sig inom tidplanen bör 
inte heller betraktas som ett misslyckat projekt (Blomberg 2013). Söderlund (2005) redogör 
för Marshall & Mecklings (1959) studie om militära projekt, som visade på åtskilliga 
avvikelser från kostnadsbudgetar och tidplan. Det noterades i studierna att det var vanligt 
förekommande att överstiga den faststadgade budgeten med mellan 200-300 procent. Vidare 
påvisade studierna överskriden faststadgad tidplan på närmare 50 procent (Söderlund 2005). 

1.3 Problematisering 

En av Sveriges storbanker, SEB, påbörjade ett projekt där budgeten låg på mellan fyra-fem 
miljarder kronor. Projektets mål var bland annat att modernisera den befintliga IT-plattformen 
som ansågs gammal. Detta skulle generera en ny internetbank för privatkunder, nytt säljstöd 
och standardisering av den underliggande IT-plattformens omkring 1100 gamla system. Men 
bara efter några månader lades den nya internetbanken på is, och projektet skulle “utvärderas 
på nytt”. I efterhand genomfördes granskningar för att identifiera varför projektet gick snett 
och inte påbörjades igen. Källor till granskningen menar att projektet gick fel från början när 
man till exempel hade valt äldre modeller för projekt- och utvecklingsmetoder, istället för att 
arbeta med mer moderna agila metoder som Scrum (Scrum är en känd agil metodik som 
behandlas närmare i teoriavsnittet). Dessutom menade granskarna att projektet inte var 
tillräckligt transparent och att bristen på transparens påverkade att projektets arbete inte var 
tillräckligt agilt. (Jerräng 2012) 
  
Det finns fler teorier och forskning kring projektledning där forskare har delade meningar 
inom området. Vad som speglar ett lyckat respektive ett misslyckat projekt finns det många 
definitioner på. Projekt som arbetsform tillämpas olika i olika organisationer och branscher. 
Varje projekt är dessutom unikt. Med detta i åtanke är troligtvis även utmaningar och 
framgångsfaktorer varierande i olika branscher. Dessutom skiljer sig projekt som arbetsform 
på så sätt att vissa organisationer arbetar i interna projekt, och andra i externa projekt. Att dra 
all forskning över en och samma kam är problematiskt med hänsyn till projektens varierande 
karaktär. Detta gör det tvivelaktigt att tillämpa samma forskning och teorier på alla projekt 
och branscher ur en synvinkel om att dessa stöter på samma utmaningar och har samma 
framgångsfaktorer. 
  
Den ökande förändringstakten i omvärlden samt det ökade intresset för projektledning innebär 
förmodligen att fler och fler organisationer kommer att tillämpa arbetsformen framöver. Av 
denna anledning kan det vara av väsentlig betydelse för organisationer att känna till både mer 
allmänna utmaningar och framgångsfaktorer inom arbetsformen, liksom dessa faktorer mer 
vanligt förekommande för den aktuella branschen som organisationen är verksam inom. Med 
detta i åtanke, fokuserar denna studie på banksektorn och IT-konsultbolag, mycket med 
hänsyn till att i dagsläget är projektledning inom banksektorn ett relativt dåligt forskat 
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område, men ett aktuellt område att titta på då den ökade digitaliseringen bidrar till att 
bankerna tvingas byta ut sina gamla IT-system. Det är vanligt förekommande att bankerna, i 
dessa IT-projekt, tar hjälp av externa IT-konsulter i brist på intern IT-kompetens.  

1.4 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med studien är att utforska och jämföra specifika utmaningar och framgångsfaktorer, 
med stöd av befintlig forskning och teori, inom ramen för projektledning hos en av Sveriges 
storbanker samt hos ett IT-konsultbolag. Då den undersökta storbanken arbetar i interna 
projekt och IT-konsultbolaget i externa projekt, är det av intresse att genomföra en 
jämförande fallstudie kring huruvida upplevda perspektiv kring utmaningar och 
framgångsfaktorer skiljer sig åt av denna anledning. 
  
Studiens resultat strävar efter att ge en djupare inblick i utmaningar och framgångsfaktorer 
inom projektledning utifrån de specifika branschernas verklighetsförankrade perspektiv.  
  
Forskningsfrågan som ämnas besvaras är: 
  

• “Vilka är framgångsfaktorerna beträffande projektledning enligt projektledare inom 
banksektorn och IT-konsultbolag, och vilka utmaningar stöter dessa projektledare 
på?” 

1.4.1 Avgränsningar 

Studien avgränsas till en av Sveriges storbanker samt ett IT-konsultbolag i Sverige, som båda 
arbetar i bland annat projekt som arbetsform. Det är projektledarens egna erfarenheter och 
upplevelser från tidigare genomförda projekt som undersöks i studien. Både 
bankorganisationen och IT-konsultbolaget är aktiva internationellt, men studien avgränsas till 
den svenska regionen.  

1.4.2 De två studerade organisationerna 

Den första organisationen som undersöks i studien är en av Sveriges fyra storbanker, vilken är 
aktiv internationellt. Organisationen arbetar såväl hierarkiskt som i projektform. Projekten är 
av varierad karaktär, bland annat IT-projekt samt icke-IT projekt. I projektverksamheten har 
ett agilt arbetssätt nyligen implementerats. Projekten är interna inom organisationen och drivs 
av både intern arbetskraft och inhyrda konsulter. De projekt som studien ämnar beröra bedrivs 
lokalt, där “lokalt” ur organisationens termer innebär i Sverige. De interna projekt som 
organisationen bedriver på den lokala nivån, inom Sverige, kan innebära att projektgruppen 
sitter utspritt på organisationens olika kontor i landet. I studien kommer bankorganisationen 
benämnas som “Storbank AB”. 
  
Den andra organisationen som undersöks i studien är ett globalt IT-konsultbolag. Bolaget 
erbjuder olika typer av tjänster och lösningar inom IT, till exempel systemlösningar, samt 
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olika typer av projektuppdrag. Bolaget arbetar i externa projekt och tillämpar en arbetsmetod 
som är certifierad enligt ISO-9001. Organisationen använder ett agilt arbetssätt.  
IT-konsultbolaget arbetar inom fler branscher, bland annat inom finansmarknaden 
(försäkringsbolag och banker). Bolaget är stort inom just finansmarknaden, där de arbetar för 
många storbanker. I studien kommer IT-konsultbolaget benämnas som “IT-konsult AB”. 

  



	 7	
	

2. Teoretisk referensram 
 

I detta avsnitt presenteras studiens teori, vilken är vald efter motivet att den ska beröra olika 
forskares och författares bild om projektledningens framgångsfaktorer respektive 
utmaningar, inom ett antal specifika områden. Inledningsvis ges en definition av projekt som 
arbetsmetod inklusive dess olika aktiviteter samt roller. 

 

2.1 Definition av projekt 
Att driva arbete i projekt betyder att företagets vanliga organisationsstruktur och dess 
rapporteringsordning åsidosätts. Istället för att en linjechef beslutar om vad medarbetarna ska 
fokusera på, överlämnas ansvar till projektledaren att dirigera över uppgifter och 
projektmedlemmar (en linjechef är chef över en grupp eller en avdelning i en fast 
organisation). På samma sätt överlämnas ansvar till projektets styrgrupp att fastställa de 
strategiska besluten istället för att företagsledningen styr det operativa arbetet. Swedish 
Stardards Institute, SIS, har utgivit en anvisning i kvalitetsledning av projekt namngiven ISO 
10006. Definitionen av projekt enligt ISO 10006 är att det är ett unikt förlopp bestående av ett 
antal koordinerade och styrda aktiviteter med ett bestämt start- och slutdatum, ett mål som 
uppfyller specifika krav, en bestämd budget och som normalt genomförs med en temporär 
organisation. (Kamél 2014) 

2.1.1 Projektroller 

Projektledaren 
Enligt ISO 10006 har projektledaren i uppdrag att planera, organisera, styra och rapportera 
alla aspekter som rör projektet. Utöver detta ansvarar projektledaren för kommunikation med 
samtliga inblandade, samt för att motivera dessa. Projektledaren utövar ledarskap över 
projektgruppen och ska kunna svara för projektets genomförande inför övriga intressenter. 
(Kamél 2014) 

Beställaren 
Den part i ett projekt som är ytterst ansvarig för investering i den tid och pengar som projektet 
fordrar, benämns ofta “beställare”. Beställaren ansvarar för att tillsätta projektledare, och 
ibland att avsätta projektledare. Förutom detta ska beställaren tillvarata och hålla ögonen på 
projektets intressen. (Kamél 2014) 

Styrgruppen  
Styrgruppens ansvar är att tillvarata och hålla ögonen på projektets intressen samt stödja 
beställaren i dennes uppdrag och hjälpa projektet att nå sin framgång (Kamél 2014). 

Projektmedlemmarna  
Projektmedlemmarna är de som genomför arbetet i projektet. Projektmedlemmarna väntas ta 
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ansvar för sina egna uppgifter och rapportera kring hur arbetet går. Dessutom förväntas de 
samarbeta med övriga projektmedlemmar och att ta hjälp av dessa. Utgångspunkten för att 
arbetet ska fungera som planerat är att projektmedlemmarna förstått projektets mål och sin 
egen uppgift. (Kamél 2014) 

2.1.2 Projektmodeller 

Tonnquist (2016) framställer en projektmodell som ett beskrivande element för hur ett projekt 
ska styras och ledas. Författaren beskriver att projektmodeller huvudsakligen består av 
följande tre delar: beskrivning av projektprocessen, definition av projektroller samt 
dokumentmallar och checklistor. En projektmodell ska bistå med lagom kontroll och inte 
upplevas allt för begränsande. (Tonnquist 2016) 
 
Söderlund (2005) skildrar projektmodeller mycket som ett gemensamt språk som bildar en 
betydelsefull funktion för kunskapsintegration i team. Det gemensamma språket kan gå ut på 
att fastställa tekniska termer och ett gemensamt fackspråk för projektverksamheten, där 
språket ger upphov till att individer kan dela olika typer av kunskap, där gemensam kunskap 
saknas. Vidare menar Söderlund att aktiviteter i syfte att förbinda projekt utgör en betydande 
funktion för att teamet ska förmå skapa en förmåga till samspel. (Söderlund 2005) 

2.2 Projektmognad 
Tonnquist (2016) skildrar projektmognad som en organisations fallenhet att använda projekt 
som arbetsform. Författaren pekar på en förbindelse mellan en organisations projektmognad, 
projektgruppens kompetens och komplexiteten för respektive projekt. Denna 
sammanknytning speglas genom att ju mer komplext ett projekt är, desto mer erfaren och 
kompetent måste projektgruppen vara för att vara i stånd i att lyckas med projektet. Projekts 
komplexitetsgrad avgörs genom att exempelvis titta på hur stor förändring projektet medför, 
hur många intressenter som behandlas eller den geografiska utbredningen av 
projektdeltagarna. Om projektgruppen är erfaren finns där troligtvis en bättre förmåga till 
samarbete enligt Tonnquist, och sålunda är deltagarna mer kompetenta och mogna som 
projektgrupp. På liknande sätt saknar ofta den oerfarna projektgruppen skicklighet att 
samarbeta, vilket ofta föds ur osäkerheten kring roller samt otydligheter om vem som skall 
utföra vad. (Tonnquist 2016) 

2.3 Projektkompetens 
Tonnquist (2016) framställer kompetens som förmågan att använda de kunskaper man har 
inom ett specifikt område. Den kompetens som efterfrågas beträffande projekt kallas 
föreskriven kompetens. Denna typ av kompetens betyder ur ett individperspektiv bevisad 
kompetens som passar den aktuella efterfrågan. Författaren skiljer på denna typ av kompetens 
med den kompetens som uppgiften eller situationen begär, vilken kallas situationens krav på 
kompetens. Ur ett individperspektiv utifrån detta synsätt matchar utnyttjad 
kompetensefterfrågan och tillgång varandra i verkligheten. Ett ledarskap som anpassas efter 
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en grupps behov är av värde för att gruppen ska omvandlas från omogen till mer självgående 
och ansvarstagande. Av denna anledning är projektledarens och projektgruppens samlade 
erfarenhet avgörande för ett projekts framgång. Tonnquist bedömer även att en projektgrupp 
med hög kompetens har gemensamma mål samt kunskap och erfarenhet av olika verktyg 
inom analys, planering och uppföljning. Utöver detta ser författaren gärna att fler i en 
projektgrupp är certifierade i projektledning. (Tonnquist 2016) 

2.3.1 Myter om projektkompetens 

I många sammanhang får man lära sig att tillsättningen av projektmedarbetare är en nyckel till 
projektframgång. Att rätt kompetens och en rätt komponerad projektgrupp är grundläggande 
för projektets framgång lär man sig i den typiska projektledningsboken, men Blomberg 
(2003) menar på att det finnas andra faktorer som är väsentligare- bland annat att skaffa en 
guru. Gurun blir en viktig symbol, ett reklamnamn utåt och har en inverkan på projektets inre 
arbete. Vad en guru är beror på sammanhanget, i ett projekt man vill ska locka till sig resurser 
är en guru ytterst värdefull, då gurun blir ett ansikte utåt för projektet. (Blomberg 2003) 
 
Blomberg (2003) menar alltså att det inte är viktigt huruvida personer som arbetar i och kring 
projekt har rätt kompetens. Det viktiga är istället att få dem att arbeta hårt. I vårt 
kunskapssamhälle är kunskap billigare än någonsin i och med gratis information på internet 
och med hänsyn till att individerna är högutbildade. Människors totala lojalitet är i stället det 
som kostar. Genom att kombinera en så kallad guru med unga oerfarna projektarbetare kan en 
social-psykologisk energi ta fart, som skapar just exceptionellt arbetsvilliga och projektlojala 
projektarbetare. Poängen är att ju större statusskillnaden är mellan projektets ledning och 
projektdeltagare, desto större exklusivitet uppfattar projektdeltagarna att det betyder att få 
vara med i projektet. Man känner sig utvald, unik och är villig att arbeta hårt. Unga, oerfarna 
projektdeltagare är bra av flera anledningar enligt Blomberg. Författaren ger exempel på att 
de bidrar med bra handlingskraft då de tål hög arbetsbelastning samt att de sällan har familj, 
och att istället för att vara gifta på riktigt kan de gifta sig med projektet. (Blomberg 2003) 
  
Blomberg (2013) talar även om den kompetens en projektgrupp samlar på sig under ett 
projektarbetets gång. Detta problematiserar författaren genom att framhålla funderingar kring 
om gruppen kommer att få användning för den samlade kompetensen på nytt i framtiden, då 
det finns en risk att framtida projekt är helt olika de tidigare med nya individer och nya tid- 
och budgetplaner. (Blomberg 2013) 

2.4 Agila metoder och agil projektledning 
Agil projektledning handlar om att genomföra projekt på ett smidigare sätt. Ordet ”agil” 
härstammar från engelskans ”agile”, som betyder rörlig eller vig. Att en organisation är agil 
innebär att den besitter den smidighet som krävs för att ständigt förbättras och utvecklas 
fortgående med sin verksamhet. Det finns en mer överordnad princip om vad som avses med 
agilt som definition; att varje dag försöka utföra saker bättre än föregående dag. Det agila 
arbetssättet medför att projektgruppen har mandat att själva verkställa sina dagliga 
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förbättringar och beviljas att begå misstag, lära sig och förändra sitt arbetssätt genom hela 
projektets gång. Den agila arbetsprocessen syftar till att projektet ska vara uppdelat i mindre 
delmål som även kan ses som successiv framgång till slutmålet. Efter varje steg i 
arbetsprocessen får projektdeltagarna feedback för sitt utförda arbete, där synpunkter ges från 
beställare eller kunder. Arbetssättet anses bidra till flexibilitet i projektet då eventuella hinder 
kan undanröjas snabbare i och med den regelbundna kontakten mellan projektdeltagare och 
beställare eller kund. De definierade stegen mot slutmålet ses även som en motivation för den 
agila projektgruppen, att vara medveten om vad som ska genomföras och en kortare tidplan 
gör det mer greppbart för projektdeltagarna. (Gustavsson 2013) 
  
I den agila projektledningen prioriterar man individer och interaktioner framför processer och 
verktyg. Ställningstagandet motiveras genom att om någonting går snett i projektet kan 
deltagarna luta sig tillbaka och mena att de endast arbetet utifrån en given process. Den agila 
prioriteringen innebär istället att projektgruppen ansvarar för att arbetet utförs med bästa 
möjliga process och verktyg. Det betyder däremot inte att agila projekt inte kan följa givna 
processer inom organisationen, utan att projektdeltagarna är ansvariga för de avsteg från 
processen som krävs för att bli så framgångsrika som möjligt. (Gustavsson 2013) 
  
Inom agila projekt utgår man ifrån att det är lönlöst att förutse framtiden, man förutsätter att 
planering som skrivs under den planerande fasen kommer behöva justeras allteftersom 
projektresultatet växer fram. Anledningar till detta kan vara för att omvärlden ändras i hög 
förändringstakt och att beställare eller kund får nya insikter löpande under projektets gång 
kring hur projektresultatet ska bli ännu bättre. Det är naturligt med förändringar och det krävs 
en arbetsprocess som möjliggör förändringar och välkomnar dessa eventuella förändringar. 
Den agila principen utgår från att leta förändringsförslag till delmålen i arbetscykeln, 
beroende på hur långa dessa cyklar är, avgörs hur beställaren av projektet låter projektgruppen 
arbeta effektivt utan förändringar eller löpande med förändringar. Vid förändringar har 
beställaren sista ordet och ansvaret om ett delresultat behöver förkastas på grund av att en 
förändring genomfördes eller inte genomfördes. (Gustavsson 2013) 
  
Agila metoder tar hänsyn till hur arbete bör planeras och genomföras i en föränderlig och 
komplex värld. I agila metoder vill man kunna svara på snabba förändringar i omvärlden och 
välkomna reviderade krav. Istället för att fast hålla fast vid uppställda mål, reagerar man på 
förändringar ur ett agilt perspektiv. En grundpelare inom agila metoder är även att leverera 
ofta. Ur ett agilt perspektiv är det viktigt att ha ett nära samarbete inom ett team, där varje 
individ ska erbjudas det stöd som frågas efter. En viktig del inom agila metoder är att 
kommunikationen sker ansikte mot ansikte, vilket resulterat i att dagliga möten är en vanligt 
förekommande aktivitet inom agila metoder (s.k. ”daily scrums”, förklaras mer ingående 
under rubriken nedan). Projektgruppen ges här tillfälle till ett kunskapsutbyte varandra 
emellan, samt till att hjälpa varandra med aktuella hinder för att kunna gå vidare i arbetet. 
Detta i sin tur leder till snabbare leveranser. I agil projektledning binder man samman 
projektmetodiken med några utav de agila metoderna för att åstadkomma en mer flexibel 
metodik. I projektmodeller tillhör agila metoder i huvudsak genomförandefasen. (Tonnquist 
2016) 
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2.4.1 Scrum 

Scrum är en av de kändaste metoderna inom agila metoder, vilken är anpassad för att 
underhålla och utveckla komplexa produkter. Det centrala med Scrum-metoden är att det är 
en interaktiv arbetsprocess, detta innebär att man delar upp arbetsprocessen med lika långa 
etapper, vilka kallas “sprintar”. Det finns olika standardiserade begrepp inom Scrum, två 
väsentliga begrepp är Product backlog som är en lista med aktiviteter som ingår i uppdraget, 
dessa prioriteras och får ändras i rangordning inom varje sprint. Daily scrums är korta, dagliga 
uppföljningsmöten. Under dessa möten står uppföljning av arbetet i fokus, där varje individ 
erbjuds tillfälle till redogörelse för utfört arbete, vad som ska utföras den aktuella dagen samt 
att rapportera om eventuella befintliga hinder. Syftet är att varje sprint ska leverera värde och 
därför är tiden helig i Scrum-arbetssättet. Tydliga krav och prioriteringar ska finnas inom 
varje sprint för att kunna leverera så mycket av värde som möjligt. (Tonnquist 2016) 

2.4.2 Myter om agila metoder 

Blomberg (2013) hävdar att trots att agila metoder inrymmer en viss flexibilitet och 
välkomnar revideringar, omfattar dessa metoder det de utnämner sig från att inte innehålla, 
närmare bestämt formellt strukturerade processer vilka inkluderar planering, dokumentation 
och regler- likt en byråkrati (Blomberg 2013). 

2.4.3 En föränderlig värld 

Den teori Christensen & Kreiner (1997) utgår från går att likna vid agila metoder: att man 
istället för att planera och fastställa beslut utifrån i förväg beräknade villkor och 
konsekvenser, bör betrakta sina handlingar, planer och beslut som input till den dynamiska 
och svårkontrollerbara process som sätts igång, utan att försöka kontrollera dynamiken. Det 
mer troliga är att handla efter dynamikens riktningar- att göra upp många planer och 
fortlöpande fatta många beslut. Man bör helt enkelt integrera med de system som 
representerar osäkerheten. Författarna ger av denna anledning en varnande indikation till att 
helt och hållet följa de olika steg i planeringen som framhävs inom projektledning. De anser 
att världen vi lever i är under ständig förändring, och att vi därför bör vara aktsamma gällande 
att upprätta detaljerade mål för ett projekt. Planeringen bör vara mindre detaljerad då den 
omgivande miljön hela tiden genererar nya och alternativa förutsättningar för projektarbetet. 
Omvärlden skapar det optimala projektmålet för projektet utefter de tidsaktuella 
förutsättningarna. Istället för detaljerade projektplaner bör en vision för projektet presenteras, 
som inte fastlåser projektmedlemmarna vid en förutbestämd, inhägnad väg. Visionen ska vara 
konkret och rymma många skilda lösningar. Detta genererar i sin tur mer frihet i arbetet som 
kan resultera i att man överglänser den målsättning man hade från början med projektet. 
Genom att hålla projektplanen mer odetaljerad ges projektmedlemmarna möjlighet att ta egna 
initiativ, vilket gynnar nyskapande. (Christensen & Kreiner 1997) 
 
Att världen vi lever i är ofullständig beskriver Christensen & Kreiner (1997) som en värld 
som är i stånd att i stor omfattning förändra förutsättningarna för exempelvis ett projekt. 
Författarna menar att samhället befinner sig i en övergångsfas mellan industrialismen och 
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post-industrialismen, där organisationer i stor omfattning tvingas gå från större, stelbenta 
organisationer till mindre och mer organiska sådana. Sålunda blir organisationerna mer i stånd 
att fånga fler av de intryck som inträffar i omgivningen och handla utefter dessa. För att 
kunna driva ett projekt så effektivt som möjligt bör osäkerhet i omgivningen avlägsnas. Det är 
dock problematiskt och mer eller mindre omöjligt att kontrollera denna osäkerhet, och av 
denna anledning kan det vara svårt att hålla sig till projektplanen. (Christensen & Kreiner 
1997) 
  
“Justera projektmålet efter situationen - hela tiden!” (Christensen & Kreiner 1997, s. 109).  
 
Vidare menar författarna att projekt inte kan leva upp till byråkratins norm vad gäller 
pålitlighet och operationell effektivitet. Byråkratiska organisationer åstadkommer effektivitet 
genom att kunna behärska en lång rad typifierade situationer, till vilka det på förhand finns en 
standardiserad procedur. I byråkratin är summan av en problemlösning oproblematisk såvida 
man kontrollerar att regler och tillvägagångssätt följs under arbetets gång. I projektarbeten är 
förutsägbarheten svagare, och därför fastställer man normalt behovet av en ”utvärderingsfas” 
då projektet har realiserats. I denna fas försöker organisationer kartlägga vilka faktiska 
resultat som uppnåtts, samt att dra praktiska slutsatser av händelseförloppet inför kommande 
projekt. (Christensen & Kreiner 1997) 

2.5 Samarbete och gemensamma mål 
I Hoegl & Gemuenden (2001) studie om teamwork visar resultaten på att TWQ (Teamwork 
Quality) är relaterat till projektframgång, där projektprestanda och teammedlemmarnas 
personliga framgång är inkluderat. Studien visar även på ett positivt samband mellan 
informell kommunikation och teamprestanda. Både teamprestanda (effektivitet) och personlig 
framgång hos projektdeltagarna (tillfredsställelse och lärande), är starkt kopplat till TWQ. 
(Hoegl & Gemuenden, 2001) 
 
En förutsättning enligt Salas et al. (2005) studie för ett fungerande samarbete i ett team är att 
individerna inom teamet har en delad mental modell som möjliggör en förståelse för när 
teamet genomför en uppgift på rätt sätt. Det understryks i grundtanken om delade mentala 
modeller att det behövs en övergripande förståelse för hur teamet bör prestera samt 
gemensamma uppfattningar och förväntningar om de uppgifter som ligger till deras 
förfogande. Då delade mentala modeller bidrar till en uppfattning om vad teamet och 
respektive medlem bör arbeta med, bidrar dessa modeller till att uppnå en gemensam 
bevakning över teamets prestation. (Salas et al. 2005) 
 
Även Tonnquist (2016) förespråkar att en projektgrupps mål bör vara gemensamma. 
Söderlund (2005) presenterar Pinto & Slevins (1987) berömda studie (studien presenteras 
även nedan i studiens teoretiska referensram) där måltydlighet skildras som en av de 
viktigaste faktorerna för att generera framgångsrika projekt. I denna faktor ingår dessutom att 
projektets mål ska förstås av alla inblandade parter innan projektstart (Söderlund 2005). 
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2.5.1 Myter om gemensamma mål 

Blomberg (2013) klarlägger att en poäng med projektarbeten går ut på att man sammanfogar 
individer med olika kompetens, och som dessutom ibland kommer från olika företag. Detta 
kan medföra att dessa deltagare har olika mål med sitt deltagande, menar han. Av denna 
anledning framställer han projekts mål varken som fasta eller gemensamma, och därför är det 
följaktligen inte viktigt med gemensamma mål som kommuniceras ut till alla 
projektdeltagare. (Blomberg 2013)  

2.5.2 Mening som drivkraft 

Det kan enligt författarna Jansson & Ljung (2014) vara svårt att göra ett bra arbete om man 
inte upplever att arbetet leder till någonting av värde. Diskussionen kring projektets tänkta 
effekter är viktig för att skapa engagemang och drivkraft hos deltagarna. Olika individer och 
grupper drivs av olika företeelser och kan vara i behov av olika perspektiv på projektets 
mening att fokusera sitt engagemang på. För en erfaren individ med några år på nacken inom 
ett företag kan projekt som bidrar till företagets långsiktiga utveckling ses som viktiga att 
delta i. För en nyanställd är kanske inte projektets effekter i sin helhet den sporrande faktorn, 
utan i stället att få delta i ett projekt där man får testa på olika situationer som i sin tur bidrar 
till en personlig yrkesutveckling. Som projektledare är det ur denna synvinkel viktigt att fråga 
sig själv om deltagarna och aktörerna inom respektive projekt ser meningen med projektets 
utfall för moderorganisationen. Vidare är det viktigt att säkra sig om att deltagarna upplever 
sitt eget deltagande som meningsfullt och att de har jämbördiga förväntningar om projektets 
mening för att de ska förmå samarbeta. (Jansson & Ljung 2014) 
  
Deltagares föreställning om det kommande arbetet och vad de är villiga att dela med sig av till 
andra kring deras tankar, påverkas av hur de tolkar sin egen roll i förhållande till projektet. 
Upplevs projektet viktigt personligen för deltagarna, kommer de vara mer beslutsamma och 
uthålliga i sitt arbete vad gäller planering. Om de deltar motvilligt och är oengagerade 
kommer de att tillämpa dessa detaljer mer vårdslöst och oprecist. Om de är rädda för hur ett 
misslyckande kommer att påverka dem, kommer de tendera att skaffa sig säkerhetsmarginaler 
och göra sina utfästelser beroende av andras. Om uppskattning från omgivningen är viktigt för 
deltagare kommer synpunkter kring det kommande arbetet att framföras som de tror att andra 
uppskattar. Som ledare och planerare av projekt är dessa problematiska utgångspunkter 
viktiga att beakta. Ledaren måste reflektera över hur de inblandade aktörerna, inklusive sig 
själv, bedömer det kommande arbetet och den osäkerhet detta medför. Hur känt, säkert eller 
osäkert är projektarbetet? Hur ska detta hanteras? Hur påverkas de inblandades bild av 
projektet av deras känsla av ansvar inför utfallet? (Jansson & Ljung 2014) 

2.6 Kommunikation 

I en studie bland chefer i 96 svenska företag gjort av KPMG (ett internationellt revisions-och 
rådgivningsföretag) visade det sig att cheferna i undersökningen ansåg att de största orsakerna 
till att projekt misslyckas är bristfällig projektledning, brist på resurser samt att leverantörer 
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lovar för mycket. Kamél (2014) menar att synen om bristen på ledning som en orsak till 
misslyckande, med stor sannolikhet finner att orsaken till att projekt misslyckas har att göra 
med brister i kommunikationen. Författaren presenterar Charlotte Simonssons forskning som 
skildrar att 80 % av chefernas tid går åt till att kommunicera, vilket enligt Kamél sannolikt är 
jämförbart med en projektledares vardag. (Kamél 2014) 

Avots (1969) belyser även han att kommunikation är av yttersta betydelse i projektledning, då 
projektets natur är dynamisk (Avots 1969). I de Araújo & Drebes Pedron (2015) studie om 
vilka kompetenser hos IT-projektledare som är viktigast för att generera framgångsrika IT-
projekt kom man fram till att de mest relevanta kompetenserna är kommunikation, 
teamhantering, kunskap om företagsdomäner, projektledning samt förmåga att interagera med 
människor (de Araújo & Drebes Pedron 2015). 

2.7 Pinto & Slevins (1987) tio kritiska framgångsfaktorer 

Pinto & Slevin (1987) presenterar tio faktorer vilka de anser viktiga för projektframgång. 
Dessa faktorer kallas för “kritiska framgångsfaktorer”. Modellen bygger på att faktorerna är 
tidsordnade i den följd som visas nedan och är beroende av varandra. Tre av faktorerna 
(kommunikation, övervakning & återkoppling samt problemlösning) fortgår dock under hela 
projektets gång, vilka sker i samspel med och kan påverka de andra faktorerna (Pinto & 
Slevin 1987). Faktorerna presenteras nedan. 
  
Måltydlighet (Project Mission) 
Den första faktorn tittar specifikt på att etablera projektets mål. Författarna framhäver att varje 
projekt innebär en dyrbar användning av organisatoriska medel; tid, pengar och energi, vilket 
kräver att projektets mål måste definieras och förstås av alla inblandade parter innan 
projektstart. (Pinto & Slevin 1987) 
  
Toppledningsstöd (Top Management Support) 
Stöd från toppledningen kan vara en avgörande faktor för ett projekts framgång. Den grad av 
stöd som projektet ges av ledningen kan bidra till acceptans eller motstånd inom 
organisationen gällande hur projektet ska drivas. Ledningens uppgift är att fördela exempelvis 
finansiella, tidsmässiga eller kompetensbaserade resurser. (Pinto & Slevin 1987) 
  
Tydlig projektplan (Project schedule/plans) 
Projektplanen bör innehålla en tydlig och detaljerad bild över vilka aktiviteter som behöver 
genomföras för att förverkliga projektet. I projektplanen ingår upprättandet av tidplan, 
milstolpar, arbetstimmar, specifikation om vilka individuella handlingar som behövs i varje 
steg samt kartläggning av om projektet kräver speciell utrustning. Vidare är det viktigt att 
använda ett mätsystem för att kunna mäta den egentliga prestationen mot den uppsatta 
budgeten och tidplanen. (Pinto & Slevin 1987) 
  
Kundrelation (Client Consultation) 
Kundrelationer handlar om relationen med de slutkunder som kommer att ta del av själva 
slutprodukten. Kunderna kan vara interna inom organisationen eller externa, viktigt är att alla 
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berörda parter kommuniceras med och lyssnas till vad gäller behov och förväntningar. (Pinto 
& Slevin 1987) 
  
Personal (Personnel) 
Denna faktor behandlar organisering av projektgruppen som ska inneha rätt kompetens och 
engagemang för att kunna genomföra projektet. Svårigheter som kan uppstå i detta steg är att 
rekrytera rätt personal. Faktorer som personlighet och tidigare erfarenheter kan spela in vid 
val av personal. Personalen kan dessutom komma att utbildas inför det aktuella projektet för 
att underlätta arbetet. (Pinto & Slevin 1987) 
  
Tekniska uppgifter (Technical tasks) 
Rätt teknisk utrustning och implementering av denna är viktigt för projektframgång, vilket 
kräver en viss expertis hos utförarna. Rätt kompetens och kunskap krävs för användandet av 
rätt teknisk utrustning. (Pinto & Slevin 1987) 
  
Kundacceptans (Client Acceptance) 
Slutligen ska projektets resultat “säljas in” till dess avsedda användare. En vanligt 
förekommande företeelse menar Pinto & Slevin är att projektledarna antar att kunden kommer 
att acceptera projektets resultat om föregående steg har uppfyllt de aktuella kraven, men att så 
är inte alltid fallet och därför är denna faktor lika mycket av betydelse som de andra. (Pinto & 
Slevin 1987) 
  
Övervakning och återkoppling (Monitoring and Feedback) 
Detta steg har till avsikt att kontrollera och återkoppla till hur projektets ursprungs mål följs. 
Det som kontrolleras är exempelvis hur tid, budget och individuell prestation fungerar vilket 
ger projektledaren möjlighet att upprätta olika metoder för att hantera eventuella problem, 
vilket stabiliserar kontrollen över projektet. (Pinto & Slevin 1987) 
  
Kommunikation (Communication) 
Denna faktor handlar om ett upprättande av ett lämpligt nätverk samt kommunikation med 
och mellan alla berörda parter är viktigt vid implementering av ett projekt. Kommunikationen 
är lika viktig inom projektgruppen, som med externa och interna intressenter, aktörer osv. 
Kommunikation i form av återkoppling till projektgruppen är också viktig. (Pinto & Slevin 
1987) 
  
Problemlösning (Trouble Shooting) 
Denna faktor berör förmågan att kunna hantera oväntade kriser och avvikelser från 
projektplanen under projektets gång. Detta är ingen enkel uppgift då det är omöjligt att förutse 
olika problem som kan uppstå i de olika stegen, hur väl än projektet är planerat i förväg (Pinto 
& Slevin 1987) 
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2.8 Avots (1969) faktorer om misslyckad projektledning 
Enligt Avots (1969) är följande sex faktorer de vanligaste orsakerna till att projektledning 
misslyckas nå framgång. 
  
Otillräcklig grund för projektet  
Författaren pekar på att företag ofta blir inspirerade av andra företag, och därför lånar idéer 
från andra projekt, men att detta kan vara ett problem då varje projekt är unikt. En sammansatt 
projektgrupp kan således inte tas för givet att nå framgång i det aktuella projektet, trots att 
projektgruppen tillsammans arbetat fram ett framgångsrikt projekt tidigare. (Avots 1969)  
  
Fel person som projektledare 
Många projekt misslyckas på grund av att fel individ väljs ut som projektledare. En 
projektledare måste kunna fatta viktiga beslut grundade i svag/lite data som har analyserats i 
“farten”. Detta på grund av att projektledningsarbetet kräver ett ständigt bollande mellan 
kostnader, scheman och teknisk prestanda. En projektledare behöver inte vara specialist inom 
projektets område med risk för att bli för petig i detaljer, utan snarare ha en övergripande bild. 
(Avots 1969)  
  
Högsta ledningen visar ett bristande stöd 
Även när rätt individ valts ut som projektledare, kan han uppleva ett motstånd i att utföra sitt 
arbete om det saknas stöd från ledningen. Brist på stöd från ledningen kan handla om en 
bristande förståelse kring projektledarens behov, i form av exempelvis resurser som 
leverantörer. (Avots 1969) 
  
Otillräckligt definierade uppgifter 
En odefinierad projektplan kan öka riskerna för att ett projekt ska stöta på större problem. 
Definitioner av arbetsinnehåll, schema, kostnad och tekniska krav är alla viktiga för att nå 
framgång i ett projekt. (Avots 1969) 
  
Missbruk av ledningstekniker 
De tekniker som används för ledning av projekt måste passa de aktuella projektkraven. På 
grund av projektets dynamiska karaktär är kommunikation av yttersta betydelse i 
projektledning. Det är därför inte ovanligt med kontinuerliga “kontrollmöten” i projekt som 
ett ledningsverktyg. Ledningen måste av denna anledning ge sitt fulla stöd åt projektledarens 
behov av att utveckla dessa verktyg. Tekniska verktyg för projektledning bör inte missbrukas, 
då enklare verktyg kan vara av större värde i projekt (notera att artikeln är från 1969). (Avots 
1969)  
  
Projektets avslut planeras inte 
Ett projekts avslut verkar vara det sista att tänka på medan ett projekt pågår bland 
projektdeltagare. För många individer som arbetar i projekt kan projektets slutdatum ses som 
ett hot. Detta i sin tur påverkar deras moral samt förringar konstruktiv aktivitet, vid det 
tillfälle då ansträngning är som viktigast. Långt innan ett projekt avslutats bör man av denna 
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anledning frambringa några medel av mening för att tillgodose deltagarnas personliga mål, 
exempelvis om framtida projektuppdrag, och på så sätt skapa engagemang. (Avots 1969)  

2.9 Involvering av slutanvändare 
I en studie om relationen mellan projektplanering och projektframgång av Dvir et al. (2003) 
belyses att det finns en typisk beskrivning om att projektledarens mål med projektarbetet är att 
slutföra projektet i tid, inom ramen för budgeten samt att fullfölja de planerade faserna och 
slutproduktens mål. Detta antagande om projektledarens uppgift grundas i att utförandet samt 
projektets slutmål alltid är klara och väldefinierade i förväg. Alla projektledare måste alltså 
utforma en fast projektplan och följa denna hela vägen från början till slut. Även om det finns 
många som menar att för mycket planering kan komma att hämma projektgruppens 
kreativitet, finns det få argument om att åtminstone lite planering är nödvändigt. Även fast 
planering inte garanterar någon framgång för projekt, kommer en bristande planering 
troligtvis att resultera i ett misslyckat projekt. Det finns enligt studien många fall där projekt 
har varit exceptionellt välplanerade, hållit sig inom ramen för tid och budget samt uppfyllt de 
uppställda målen, men ändå har resulterat i totala misslyckanden. Detta för att dessa projekt 
inte lyckats leverera fördelar åt kundens vägnar eller tillräckliga intäkter och vinster för den 
utövande organisationen. (Dvir et al. 2003) 
  
Den viktigaste slutsatsen från studiens resultat är att det bör läggas ansträngningar i att 
utforma projektets mål och kraven för dess resultat. Denna uppgift kan dock inte genomföras 
utan slutkunden eller slutanvändaren involverad i processen. Involvering av slutanvändare bör 
enligt studien införas i projektets första steg och fortsätta tills det är fullföljt och nått sin 
framgång. En minimal nivå av planeringsverktyg visade sig också vara viktigt, men vilket typ 
av verktyg var av mindre betydelse. Vidare ligger den formella planeringen i händerna på 
projektledaren medan utvecklingen av krav och specifikationer är beroende av ett nära 
samarbete med slutanvändare. (Dvir et al. 2003) 
  

2.10 Kundens krav 
I en studie om projektledning i byggbranschen av Zhang et al. (2015) påvisade resultatet att 
ett överstigande av kontraktstiden med en försenad leverans kan orsaka minimerade framtida 
affärsmöjligheter och potentiella vinster för företagen. På samma sätt kan en snabb avslutning 
lämna bidrag till avkastning. Fördröjning i offentliga projekt kan även orsaka social och 
offentlig förlust, således drivs ofta utförare av att slutföra projekt så tidigt som möjligt. I 
studien visades också att projektparter som inte personligen kan dra nytta av slutresultatet 
(exempelvis underentreprenörer, leverantörer och konsulter) ofta inte vill spendera någon 
extra kostnad för att förbättra miljöprestanda i byggprojektet. Vidare är kundernas krav 
viktiga i byggprojekt, och visar inte kunderna ett intresse för att investera i miljö 
bortprioriteras detta. Kundernas roll är avgörande för frågor som dessa, dock visades det 
praktiska stödet från kunder i allmänhet att vara svag i studien. Det är också observerat i 
studien att kunderna ofta vill se omedelbara resultat och har kortsiktiga mål, och därav visar 
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mindre engagemang för de potentiella fördelar som kan uppstå i framtiden. Genomförandet av 
miljöförvaltning kommer att framkalla extra kostnader på kort sikt, medan de långsiktiga 
fördelarna ett sådant införande skulle innebära inte upplevs av kunden, utan av 
slutanvändaren. (Zhang et al. 2015) 
  

Sammanfattning av teori 

Den teoretiska referensramen visar på problematiken att det finns olika tolkningar och åsikter 
gällande vad som granskas som ett framgångsrikt kontra ett misslyckat projekt. Olika 
forskare och författare har kommit fram till egna ståndpunkter, vilket också visar på att det 
finns skilda meningar kring hur man når framgång genom projektledning. En del av den 
forskning som presenterats grundar sig i forskning från fler år tillbaka, och än idag finns det 
fortfarande ingenting hundraprocentigt gemensamt som fastställer vad som anses nå 
projektframgång respektive orsaka projektmisslyckande. I kommande avsnitt används 
studiens teoretiska referensram i förhållande till studiens resultat, för att ge ett perspektiv på 
hur teorierna ter sig mot de undersökta organisationernas projektarbeten.   
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3. Metod 
 

I detta avsnitt presenteras studiens valda metoder inklusive motivering, samt metodkritik. 
Tillvägagångssätt för insamling av empiri samt sökord använda för finnandet av teori 
redogörs även för i avsnittet. 

 

3.1 Val av forskningsmetod 
Undersökningen har genomförts i form av en jämförande fallstudie av en vald organisation 
inom banksektorn och ett IT-konsultbolag. Att genomföra en fallstudie motiveras av att detta 
ger oss möjlighet att göra ett mer detaljerat och ingående studium av ett enda fall, att bedriva 
projekt som arbetsform. Studien är av kvalitativt slag där det empiriska materialet har samlats 
in genom totalt sex stycken semi-strukturerade intervjuer med tre projektledare på respektive 
organisation. Motiveringen till att genomföra en kvalitativ studie grundar sig i att vi forskare 
vill komma åt detaljrika svar och djupare resonemang från respondenterna, vilket enligt 
Denscombe (2016) bidrar till ett mer djupgående resultat. Studiens teori utgår från litteratur 
och vetenskapliga artiklar som är av väsentlig betydelse för att i en kombination med studiens 
empiri kunna svara på den problematik som togs upp i problemställningen. 
  
Då studien har till avsikt att använda redan befintliga teorier, lämpar sig fallstudie som metod 
bra, då det ger oss forskare möjlighet att se hur teorins förutsägelser ter sig i verkligheten. En 
fallstudie ur detta sammanhang kan antingen styrka teorins värde genom att påvisa hur den 
verkar i den verkliga världen eller försöka pröva hur en viss teori kan tänkas fungera under de 
speciella förhållanden som föreligger i det specifika fallet (Denscombe 2016). I denna 
jämförande fallstudie används och undersöks mer eller mindre “allmänna” teorier om faktorer 
för framgångsrik respektive misslyckad projektledning, inom två mer specifika branschers 
verklighetsförankrade perspektiv. 

3.2 Motivering av studieobjekten  
Valet av studiens två organisationer motiveras av att båda är stora inom sin bransch, och 
därför kan bistå med intressanta synvinklar. Dessutom är IT-konsultbolaget stort inom just 
finansmarknaden, vilket gör de två organisationerna extra intressanta att göra en jämförande 
fallstudie på. De två olika perspektiven kan av denna anledning möjligtvis stärka varandras 
resultat. Fortsättningsvis motiveras valet av att bankorganisationen arbetar med interna 
projekt, och IT-konsultbolaget med externa projekt. 
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3.3 Deduktiv ansats 
Studiens frågeställning har formulerats med utgångspunkt i en deduktiv ansats. En deduktiv 
ansats utmärks av att man som forskare utgår från tidigare forskning och teorier, och därefter 
skapar en problemformulering. Med hänsyn till problemformuleringen samlas sedan empiri in 
i form av en undersökning, vilken senare analyseras mot teorin (Bryman & Bell 2013). Den 
aktuella studien utgår från teorier och forskning om framgångsfaktorer och utmaningar inom 
projektledning, som i en kombination med intresset hos studiens forskare har genererat 
studiens frågeställning. Intresset för projektledning hos studiens forskare grundas i att det är 
en arbetsmetod som har ökat och fortsatt ökar i dagsläget. 

3.4 Population och urval 
Undersökningens totala population består av samtliga projektledare på Storbank AB och 
samtliga projektledare på IT-konsult AB, i Sverige. Populationen har valts ut efter kriteriet att 
de ska ha en roll som projektledare inom de berörda organisationerna. Undersökningens urval 
baseras på ett subjektivt urval då respondenterna har valts ut med ett speciellt syfte- att de har 
erfarenhet av ämnet som studien baseras på (Denscombe 2016), i studiens fall projektledning. 
  
De sex respondenter som intervjuats från de två organisationerna är både manliga och 
kvinnliga. Studien baseras på respondenternas erfarenhet om tidigare genomförda projekt, då 
pågående projekt är sekretessbelagda.  

3.5 Tillvägagångssätt 
Primärdata i denna studie grundar sig i undersökningens empiri som består av semi-
strukturerade intervjuer utförda av forskarna. Utöver intervjuer används sekundärdata i form 
av tidigare forskning, teorier och litteratur. Sekundärdata har valts ut genom kriteriet att den 
ska beröra de olika delar som är av betydelse för att i en kombination med studiens empiri 
kunna svara på den problematik som togs upp i problemställningen. Litteratursökning för 
lämplig sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar har gjorts via databaser som Google 
Scholar, ScienceDirect, JSTOR. Sökord som har tillämpats vid sökningar av sekundärdata 
visas nedan.  
  
Sökord: Project management, Project management challenges, Project success, Project 
management failure, Agile methods, Projekt, Projektledning, Projektfallgropar, Agila 
metoder, Project banking, Project bank sector, IT projekt, IT project, IT project management. 

3.6 Intervjumetod 
Valet av semi-strukturerade intervjuer grundar sig i att detta ger oss möjlighet att nå kunskap 
om det vi och respondenten uppfattar som relevant och viktigt, genom att låta intervjun röra 
sig i skilda riktningar. Att intervjuerna är semi-strukturerade innebär att frågorna i studien har 
varit öppna och ställts efter ett fast intervjuschema (se bilaga 1), men där det lämnats 
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utrymme för respondenten att ta upp teman som denna varit intresserad av. Forskarna har 
även ställt följdfrågor och lagt till relevanta frågor under intervjuns gång. Syftet har varit att 
erhålla detaljrika svar där intervjuprocessen har inrymt flexibilitet. Tonvikten har legat på 
respondentens uppfattning om de frågor vi forskare ställt. Detta har varit av värde i 
undersökningen för att förstå den sociala miljö och den verklighet respondenterna befinner sig 
i utifrån det aktuella temat för studien, och för att låta intervjuerna inrymma flexibilitet 
(Bryman & Bell 2013). Flexibiliteten som de semi-strukturerade intervjuerna inrymt har 
också varit av värde för studien då modifieringar av undersökningens inriktning har gjorts 
under själva intervjun. Metoden möjliggör alltså att undersökningens inriktning kan utvecklas 
och förändras under arbetets gång (Denscombe 2016). 
 
Under intervjuns gång fördes informella anteckningar innehållande iakttagelser som gester 
och obehagliga tystnader hos respondenten. Intervjuerna har spelats in för att underlätta 
transkriberingen och för att undvika att viktig information faller bort, vilket möjliggjort att vi 
hela tiden kan återgå till inspelningarna och göra upprepade genomgångar av 
intervjupersonernas svar. Intervjuerna har dessutom utförts i enskilda rum för att undvika att 
dessa ska störas, samt för att säkra bra ljudkvalité på inspelningarna. Detta för att underlätta 
bearbetningen av intervjuerna.  
  

3.7 Metodkritik 

3.7.1 Intervjumetod 

Semi-strukturerade intervjuer är av kvalitativt slag och kräver tidskrävande transkribering. 
Effekten av detta blir att endast ett fåtal personer har möjlighet att delta och föra fram sina 
åsikter och sin kunskap. På grund av detta bidrar inte metoden till en möjlig generalisering 
kring utmaningar och framgångsfaktorer med projekt som arbetsmetod utanför fallstudiens 
gränser (Bryman & Bell 2013). 

Vidare kräver öppna frågor mer av respondenterna, vilket kan avskräcka dem från intervjun 
då de måste ange längre, mer omfattande svar. Det i sin tur kan innebära risk för bortfall 
(Bryman & Bell 2013). För att i största möjliga mån hindra detta, bestämde vi i förväg att 
hålla respondenterna och organisationerna anonyma. Detta försäkrade vi respondenterna om 
innan intervjuerna i hopp om att försöka få dem att våga ange så omfattande och ärliga svar 
som möjligt, inte minst vid mer känsliga och personliga frågor.  
  
Människor har dessutom en tendens svara olika beroende på hur de bedömer den person som 
ställer frågorna vid en intervju. De aspekter som kan spela in gällande hur mycket information 
respondenten är villig att dela med sig av handlar exempelvis om intervjuarens ålder, kön och 
etniska ursprung- vår personliga identitet som forskare kan alltså påverka data. Dessa faktorer 
har en större inverkan ju mer personliga frågorna är, då det kan ge upphov till att den 
intervjuade personen känner sig generad, inte ger ärliga svar eller intar en försvarsställning 
(Denscombe 2016). För att undvika att låta datakvaliteten bli lidande av dessa aspekter har vi 
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försökt hålla oss neutrala till respondentens uttalanden, varit tillmötesgående och haft ett 
artigt uppträdande. Detta för att främja att respondenten ska känna sig trygg med att ge ärliga 
svar. 

3.7.2 Inspelade intervjuer 

Nackdelar med inspelade intervjuer är att respondenter kan hämmas av 
inspelningsutrustningen (Bryman & Bell 2013). En annan nackdel med inspelade intervjuer är 
också att dessa enbart uppfångar det talade ordet och missar den kommunikation som är icke-
verbal och andra kontextuella förhållanden (Denscombe 2016). Detta har vi haft i åtanke 
under intervjuerna, där vi har försökt fånga upp viktiga företeelser genom de informella 
anteckningar som gjorts under intervjuernas gång. Problem som kan uppstå vid transkribering 
av inspelade intervjuer är att det kan vara svårt att höra vad som sägs vid olika tillfällen 
(Denscombe 2016). Detta problem var ett faktum i den aktuella studien, men där det i de 
flesta otydliga delarna av intervjuerna går att göra en rimlig tolkning av vad som sägs. För att 
angripa de situationer där det inte går att tyda orden har respondenterna kontaktas på nytt för 
en återberättning.  

3.7.3 Telefonintervju 

Två av sex intervjuer har utförts via telefon, vilket har sina nackdelar. För det första är det 
lättare för intervjupersonen att avsluta en intervju på telefon än när den sker ansikte mot 
ansikte. Detta är speciellt viktigt när det gäller kvalitativa intervjuer som ofta är långa, vilket 
även varit fallet i denna studie där intervjuerna varierade mellan 30-60 min. Sedan faller 
kroppsspråk bort vid intervjuer utförda via telefon, vilket kan vara av värde att granska för att 
se hur intervjupersonen reagerar på vissa frågor. Olika gester och miner kan avslöja 
exempelvis obehag och förvirring. Dessutom kan det förekomma “störningar på linjen” 
(Bryman & Bell 2013), vilket tyvärr inträffade i en av studiens intervjuer där enstaka ord 
ibland föll bort, men som återberättades på förfrågan av forskarna. Anledningen till varför två 
av intervjuerna utfördes via telefon är för att dessa två respondenter sitter och arbetar i andra 
städer i Sverige. Resterande fyra intervjuer genomfördes på respektive organisations 
huvudkontor i Stockholm. 

3.7.4 Överförbarhet 

Studiens resultat går inte att överföra till hela populationen, resultaten kan enbart 
generaliseras till teoretiska påståenden. Upptäckterna från en fallstudie kan exempelvis 
utveckla redan befintlig teori. Fallstudiers poäng är att komma fram till vissa begrepp och 
påståenden som kan klarlägga vad som äger rum, och förklaring till varför det inträffar. Av 
denna anledning går det inte att betrakta resultaten från fallstudier som slutgiltiga eller 
absoluta. (Denscombe 2016)  
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3.7.5 Källkritik 

De tidningsartiklar som har använts i studien är inte vetenskapligt granskade och behöver 
nödvändigtvis inte vara tillräckligt tillförlitliga, men ses som ett bra stöd då de berör studiens 
ämne. Det finns även en medvetenhet om att en del teorier kan anses vara föråldrade, men vi 
har sett en hel del samband mellan de äldre och de nyare teorierna, vilket påvisar 
tillförlitlighet för dessa äldre teorier. De äldre teorierna kan appliceras på projekt idag likväl 
som de nyare teorierna, men desto svårare för just IT-projekt, mycket till en följd av den 
tekniska utvecklingen. Däremot har det varit svårare att hitta forskning för mer specifika 
branscher som tillämpar projekt som arbetsform, i vårt fall har det varit svårt att hitta 
forskning om projektledning inom banksektorn. 

3.8 Trovärdighet och äkthet  
En del forskare har rekommenderat att kvalitativa studier bör bedömas och värderas med 
utgångspunkt i andra kriterier än för kvantitativa studier (Bryman & Bell 2013). Lincoln & 
Guba (1985) och Guba & Lincoln (1995) (i Bryman & Bell 2013) beskriver det som 
begreppen reliabilitet och validitet står för, nämligen trovärdighet och äkthet, vilka 
presenteras nedan utifrån studiens resultat. 

3.8.1 Trovärdighet 

Trovärdighet består av fyra delkriterier som alla har en motsvarighet i kvantitativ forskning. 
Tillförlitlighet går att jämföra med intern validitet. Överförbarhet ses som en motsvarighet till 
extern validitet. Pålitlighet kan jämföras med reliabilitet, och konfirmering/bekräftelse ses 
som en motsvarighet till objektivitet. Lincoln & Guba (1985) och Guba & Lincoln (1995) 
  
För att skapa tillförlitlighet i studiens resultat, har vi redovisat resultatet från de transkriberade 
intervjuerna till respektive respondent, där vi erhållit en bekräftelse om att vi uppfattat 
verkligheten korrekt. Denna företeelse kallas för respondentvalidering. Huruvida resultaten i 
studien går att överföra till någon annan kontext, är en empirisk fråga. Vi har försökt att skapa 
en så tydligt definierad och tät beskrivning som möjligt av de studerade sociala miljöerna, 
vilket enligt Guba & Lincoln (1973) utgör en så kallad “databas”. Denna databas kan andra 
personer ta del av för att sedan bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. 
För att öka pålitligheten i studien har vi beskrivit undersökningens utförande på ett detaljerat 
och tydligt sätt. Utöver detta har anteckningar förts under fyra av sex intervjuer, som rört 
iakttagelser av gester och obehagliga tystnader hos respondenten. Därefter har respektive 
intervju genomgått en transkribering. Vi är medvetna om att resultaten i studien inte har 
erhållits genom en hundraprocentig objektivitet. Däremot har vi i största möjliga mån aktivt 
varit uppmärksamma på att inte låta våra egna personliga värderingar påverka utförandet av 
och slutsatserna från undersökningen. 
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3.8.2 Äkthet 

Utöver de fyra kriterierna för trovärdighet bör kvalitativa studier även bedömas utifrån äkthet. 
Följande kriterier för äkthet har utformats av Lincoln & Guba (1985) och Guba & Lincoln 
(1995) (i Bryman & Bell 2013): Rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, 
katalytisk autenticitet samt taktisk autenticitet. 
  
Studien anses, enligt oss forskare, ge en tillräckligt rättvis bild av de åsikter och uppfattningar 
som utgör populationen, då respondenterna anses vara representativa för studiens syfte. 
Motivet till detta är att projektledare med olika yrkestitlar utgör urvalet, samt att dessa har 
erfarenhet av skilda tid-och storleksmässiga projekt. Dessutom består respondenterna av  
50 % kvinnor och 50 % män. Av denna anledning representerar datan åsikter och erfarenheter 
om projektledning från projektledare av varierad karaktär vilket skapar en rättvisare bild av 
populationen. Däremot har respondenterna relativt likvärdig lång erfarenhet i sin roll som 
projektledare och är i ungefär samma ålder, vilket försvagar en rättvis bild av populationen 
(om erfarenhet) i sin helhet. Vad gäller ontologisk autencitet och om undersökningen bidragit 
till att de medverkande fått en bättre förståelse för sin sociala situation och miljö finns det 
förhoppningar om, då miljön är strukturerat och utförligt beskriven och kan komma att hjälpa 
deltagarna att utvinna en djupare förståelse av denna. Gällande pedagogisk autenticitet kan 
deltagarna, genom att ta del av studien, erhålla en bättre bild av hur de andra respondenterna 
inom respektive organisation upplever den sociala miljön. Motivet till detta är att 
respondenternas erfarenheter inom projektledning är utförligt beskrivna. Vad gäller katalytisk 
autenticitet, finns en önskan om att studiens resultat ger möjlighet för deltagarna att ändra sin 
situation. Deltagarna kan ta del av, samt erhålla råd om, hur andra projektledare hanterar 
utmaningar inom samt framhäver framgångsfaktorer som rör projektarbete. Dessutom kan 
vissa frågor ur intervjuguiden väcka till liv tankar och tillvägagångssätt som respondenterna 
inte tänkt på tidigare. Angående taktisk autenticitet, går att relatera till ovanstående. 
Respondenterna kan efter att de erhållit vägledning och råd av varandras uttalanden utifrån 
studien, få bättre möjligheter till att vidta åtgärder som krävs. 

3.9 Analysprocessen 
Vi har följt de fem steg för analys av kvalitativ data som Denscombe (2016) beskriver: 
Iordningställande av data, inledande utforskning av data, analys av data, framställning och 
presentation av data samt validering av data (Denscombe 2016). Data från studiens intervjuer 
sammanställdes genom transkribering, där enbart de mest väsentliga och intressanta delarna 
kodades. Motivet till detta tillvägagångssätt är att data som inte är arbetad är svårare att 
analysera. Under transkriberingens gång upptäcktes olika mönster i respondenternas svar som 
markerades och som dessutom visade på relation till valda teorier, vilket underlättade 
analysen. Struktureringen av data är en kombination av en induktiv-och deduktiv tematisk 
analys, då teman för analysen delvis identifierats ur respondenternas svar, men delvis är 
teoristyrda. Sedan har resultaten inom varje kategori analyserats genom en jämförelse mot 
teorin. 
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Efter att ha urskiljt intressanta, återkommande teman och tankar ur respondenterna svar och 
utifrån teorier skapades följande kategorier för empirin: Planering och detaljerade mål, tid 
och budget, agila metoder, projektmodeller och certifiering, kompetens och nyexaminerade, 
delade mentala modeller och gemensamma mål, kommunikation och samarbete, kundernas 
krav och involvering av slutanvändare/slutkund, projektledarens roll, projektdeltagares 
inverkan samt stress.  
  
Slutligen har två frågor ur intervjuguiden handplockats, nämligen fråga 1: “Vilka faktorer 
speglar ett lyckat projekt enligt dig?” samt fråga 3: “Vilka utmaningar stöter du på i din roll 
som projektledare?”. Detta för att poängtera vilka framgångsfaktorer samt utmaningar 
respondenterna framhäver vid första anblick. 
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4. Empiri och analys 
 

I följande avsnitt presenteras studiens empiri och analys utifrån de skapade kategorierna. En 
presentation av respektive respondent redogörs för inför resultatet. Dessutom görs en 
redogörelse för begrepp definierade utifrån respondenternas termer ur empirin. Då studien 
är en jämförande fallstudie presenteras empiri och analys under vardera kategori med båda 
organisationerna sammanslagna, för en mer överskådlig bild. Efter varje analyserad 
kategori, med empirin kopplad till teori och bakgrund, redovisas en kort sammanställning av 
resultatets framhållna likheter samt skillnader. Detta för att poängtera vilka utgångspunkter 
som skiljer sig åt i interna och externa projekt och i olika branscher, samt vilka utmaningar 
och framgångsfaktorer som skiljer sig åt. Som bilagor presenteras senare två tabeller där 
analysen är sammanställd, vilken redogör kortfattat för organisationernas framgångsfaktorer 
samt utmaningar, anslutna till studiens teori och bakgrund. Alla respondenter samt 
organisationerna har blivit tilldelade fiktiva namn och heter någonting annat i verkligheten. 

 

4.1 Storbank AB 

4.1.1 Presentation av intervjupersonerna 

Bea är 30 år gammal och har fyra års erfarenhet som projektledare. (Fysiskt möte) 
Benjamin är 29 år gammal och har tre års erfarenhet som projektledare. (Telefonintervju) 
Björn är 27 år gammal och har tre års erfarenhet som projektledare. (Telefonintervju) 

Begrepp definierade utifrån respondenternas termer på Storbank AB 

Sprint är en förutbestämd tidsperiod innehållande bestämda aktiviteter som ska genomföras 
under den förutbestämda tiden. Under sprinten genomförs bland annat daily scrums och i 
slutet av sprinten ska produkten eller arbetet som utvecklats under sprinten demonstreras, för 
att sedan få återkoppling direkt från övriga projektgruppen samt beställaren/slutanvändaren av 
projektet. 
  
Backlog är en del av Scrum-metodiken. Backlog är en ihop sättning av aktiviteter som ska 
genomföras för att nå slutmålet, aktiviteterna prioriteras efter när dessa ska genomföras. 
Scrum-metodiken välkomnar revideringar i projekt då metodiken anses vara flexibel.  
  
Daily scrums är dagliga möten där avstämning av hur man ligger till i arbetet sker. Daily 
scrums är en tillhörande del av Scrum-metodiken. Vanliga frågor som diskuteras under daily 
scrums är “vad har jag gjort sedan igår?”, “vad ska jag göra till imorgon?”, “finns det 
någonting som hindrar mig?”.  
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Scope är ett dokument, en variant på projektplan. Det finns alltid ett Scope som skapas innan 
projektet påbörjas där bakgrund, syfte, outcome osv. ska stå, men detta kan komma att ändras 
under projektets gång och då revideras dokumentet.  
  
Staber är olika enheter eller avdelningar inom organisationen.  
  
Resurser är en tillgång av exempelvis finansiella medel, arbetskraft eller kompetens. 
Tillgången ska underlätta arbetet eller är ett behov för att uppnå ett mål. 
  
Kostnadspost är en post, exempelvis en avdelning inom organisationen, från vart resurser kan 
hämtas om ett projekt behöver finansieras. Detta sker internt inom organisationen. 
  
Nyexaminerade/Graduates är individer som är nya inom arbetslivet efter en 
högskoleutbildning, alternativt går ett traineeprogram inom organisationen.  
  

4.2. IT-konsult AB 

4.2.1 Presentation av intervjupersonerna 

Klara är 28 år gammal och har fyra års erfarenhet som projektledare. (Fysiskt möte) 
Katarina är 32 gammal och har snart fem års erfarenhet som projektledare. (Fysiskt möte) 
Klas är 35 år gammal och har sex års erfarenhet som projektledare. (Fysiskt möte) 

Begrepp definierade utifrån respondenternas termer på IT-konsult AB 

Projektmål innebär vad ett projekt ska generera i leverans.  
  
Verksamhetsmål behandlar verksamhetens mål med projektet (kundens verksamhet). 
Estimera innebär i detta fall att fastställa någonting gällande projektet.  
  
“Kravare” är individer som ställer krav på produkten, kravanalytiker. 
  
“Utvecklare” är individer som utvecklar system, systemutvecklare. 
  

4.3 Allmänt 

Storbank AB 

Organisationen arbetar till största del med interna projektdeltagare, men tar också in externa 
konsultbyråer som tar en ”del” i projektet, exempelvis analysfasen. Vid projektets början 
skapar man alltid målet och syftet för projektet. Först “Scopar” man projektet och sedan 
planeras projektet utifrån det. Projektets mål presenteras övergripande likadant för alla 
berörda parter i projektet enligt organisationens tre respondenterna- det är viktigt att alla 
förstår projektets syfte och utkomst. Målet kan däremot finslipas ut till kund och personal i 
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vissa fall då dessa inte har någon anledning att veta mer än det de får ta del av. Ibland kan 
man trycka lite mer på vissa delar beroende på vem man presenterar målet för.  
  
Projektledaren fastställer oftast tidplanen efter ett avstämmande av med styrgruppen, men det 
är olika i olika projekt. Ibland kan beställaren av projektet bestämma tidplanen. 
Projektledaren dirigerar ut uppgifter till projektdeltagarna, men måste komma överens med 
chefer så att det är okej att en viss person lägger en viss tid på det aktuella projektet. 
Ledningen och beställarna, och deras chef, bestämmer vilka förändringar som ska genomföras 
i projekt. Storbank AB arbetar med riskanalyser där man delar in riskerna i olika nivåer och 
riskgrupper, samt utefter hur stor sannolikhet det är att de inträffar. Det finns även en plan 
över hur man går tillväga om dessa risker skulle inträffa, samt en lösning för att förhindra att 
de inträffar.  
  

IT-konsult AB 

Organisationen arbetar i externa projekt där man dels har med sig egna konsulter från 
företaget, men där det också är vanligt att kunden har med sina interna projektdeltagare, som 
de arbetar tillsammans med. Projektets mål fastställs och kommuniceras alltid ut till 
projektdeltagarna innan projektet startas. Projektets mål översätts inte, det beskrivs på samma 
sätt för alla berörda parter. I början av ett projekt kallas alla berörda parter till ett möte där 
man går igenom alla aktiviteter i projektet och gör upp en tidplan. Aktiviteterna har dessutom 
underaktiviteter som sedan delegeras ut till projektdeltagare. Det handlar om att resurserna 
man har i projektet placeras på rätt områden så att rätt kompetens fördelas så effektivt som 
möjligt. Styrgruppen bestämmer vilka förändringar som ska genomföras.  
  
Kunden ger ett önskemål om en önskad tid projektet ska pågå, men sedan är det 
projektledarens ansvar att göra en tidplan och skriva ut alla aktiviteter, samt sprida ut dessa 
över en tid. Därefter har man det första styrgruppsmötet där man tar upp detta som en punkt, 
och styrgruppen ska godkänna själva tidplanen. IT-konsult AB arbetar med riskanalyser där 
man delar in riskerna i olika nivåer och riskgrupper samt utefter hur stor sannolikhet det är att 
de inträffar. Det finns även en plan över hur man går tillväga om dessa risker skulle inträffa, 
samt en lösning för att förhindra att de inträffar.  
  

4.4 Planering och detaljerade mål 

Storbank AB 
 

Empiri  
Enligt Bea kan man inte arbeta i projekt om man tror att allt ska gå enligt planen.  
  

I ett projekt kan man inte bara följa uppsatta mål för man kommer alltid att stöta på 
problem och förändringar som tvingar projektet att gå i en annan riktning och saker 
och ting kommer att skjutas till höger och vänster. (Bea) 
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Förr ändrade man inte projektet utefter bättre vägar, men nu när det agila 
arbetssättet implementerats prioriterar man om och förbättrar processen hela tiden, 
vilket kan ta en annan riktning vad gäller exempelvis tid och budget. (Bea) 
 

  
Bea berättar att det alltid finns ett så kallat “Scope” som skapas innan projektet påbörjas där 
bakgrund, syfte, outcome osv. ska stå. Detta Scope kan ändras under projektets gång, och då 
revideras detta dokument. Björn framhäver att branschen/marknaden är föränderlig, vilket gör 
att projektet kräver förändringar hela tiden. Benjamin anser inte att det varit någon riktig 
prestige i att hålla exempelvis tid och budget, utan det som ansetts vara det viktigaste för 
projektet har hela tiden prioriterats.  
  

Analys 

Det finns en koppling mellan Christensen & Kreiners teori (1997) om en ofullständig värld 
där man ska justera projektmålet efter situationen, och respondenterna på Storbank AB:s syn 
kring detta. Även Blomberg (2013) menar att man bör vara öppen för förändringar i projekt. 
Både Bea och Björn berättar att marknaden är föränderlig, vilket gör att projektet kräver 
ständiga förändringar.  
  
Christensen & Kreiners (1997) menar att världen vi lever i är under ständig förändring, och att 
vi därför bör vara aktsamma gällande att upprätta detaljerade mål för ett projekt. Detta går att 
relatera till det Bea berättar om Scopet som skapas inför varje projekt, att detta kan komma att 
ändras under projektets gång, och då revideras detta dokument. Organisationen är alltså öppen 
för förändringar och revideringar.  
  

IT-konsult AB 
 

Empiri 
Alla tre respondenter uppger att projekt kräver revideringar och att det är vanligt att 
förändringar görs löpande i projekt. I det projektet Klara arbetar i nu har man exempelvis 
kommit på under projektets gång att man behövt sätta sig ned och planera hur sprintarna ska 
se ut då de arbetar agilt, vilket har dragit ut på tiden. När det gäller tekniska delar som kräver 
förändring för att fungera bättre, och som kan få en inverkan på exempelvis tid, budget eller 
både och, stämmer man av detta med beställaren. 
  
Katarina berättar att målen alltid fastställs innan alla projekt startas, och att man som konsult 
inte har så mycket tid för att planera, utan man får en dag när projektet startas och då 
förväntas projektplaneringen vara klar ganska snart. Projektmål och verksamhetsmål skiljer 
sig åt, där verksamhetsmålet kan vara att man ska få en maillösning som ska fungera i molnet 
och att verksamheten kommer att spara ett x antal tusen kronor, medan projektmålet kan vara 
att man ska leverera inom en viss tid. 
  
Förändringar av uppställda mål är enligt Katarina en typisk punkt man tar upp på 
styrgruppsmöten. Förändringar behöver inte påverka just tid, det kan vara att projektet 
behöver köpa in exempelvis kompetens, och dessa beslut tar styrgruppen. Det är vanligt att 
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denna slags kompetens inte ingår i själva budgetplanen från början, utan att man kommer på 
det under projektets gång.  
  

Nu finns den här lösningen och dessa alternativ i stället, de kommer att gå över 
budget med x antal kronor och överstiga tiden med x antal timmar. (Katarina) 

  

Analys 

Alla tre respondenter hävdar att förändringar i de uppsatta målen vanligtvis sker under ett 
pågående projekt, likt Christensen & Kreiner (1997) pekar på, att världen vi lever i är under 
ständig förändring som kräver revideringar i projektets mål. Även Blombergs (2013) teori om 
att man bör vara öppen för förändringar styrks här. Dock förklarar respondenterna att mål 
alltid fastställs innan ett projekt påbörjas, men att dessa alltså kan komma att revideras. 
  

Sammanställande analys Storbank AB och IT-konsult AB: Planering och 
detaljerade mål 
 
Gemensamma utgångspunkter 

• Målen fastställs alltid innan projektet påbörjas, men projektplanen kan komma att 
ändras under projektets gång. 

• Alla sex respondenter är eniga om att projekt kräver löpande revideringar i uppsatta 
mål, och att detta är vanligt förekommande. 

  

4.5 Tid och budget 

Storbank AB 
 

Empiri 
Alla tre respondenter berättar att budget inte är en avgörande faktor i organisationens 
projektarbeten. Bea förklarar att projekten är interna och ofta skapas efter kundens efterfråga, 
och av denna anledning är inte budget avgörande eller av så stor betydelse, projekten 
genomförs ändå. Dock är det viktigt att stämma av med ledning osv. trots att budgeten inte är 
avgörande. Bea tar vidare upp att om man arbetar som konsult tror hon att budget är mer 
viktigt, då man är mer styrd för kronan. Vid budgetberäkning räknar man även på ett så kallat 
“business-case”, där man tittar på vilken effekt ett projekt för med sig även långsiktigt 
(exempelvis vid en prishöjning eller prissänkning). Bea tycker ändå att projekten brukar hålla 
budget trots att denna faktor inte är avgörande. Benjamin ser dock en utmaning i att det 
faktiskt finns pengar när man väl vill göra någonting. Man måste veta vilken kostnadspost 
man kan hämta från, IT-budgeten upplever han som den mest kontrollerade kostnadsposten. 
  

Det pratas inte så mycket om budget utan kundens efterfrågan är så pass viktig att ta 
hänsyn till. (Bea) 
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Vi har hela tiden stämt av med styrgruppen när vi velat göra någonting som kostar, 
vilket lett till att vi egentligen inte har kunnat överskrida budget då den har stämts av 
löpande. (Benjamin) 

  
Bea och Benjamin betraktar tid som en väldigt viktig faktor för ett lyckat projekt, men Bea 
menar också på att det är en svårkontrollerbar faktor. En utmaning med tid menar hon är att så 
många parter är involverade, speciellt i början av ett projekt, där man arbetar alldeles för lång 
tid på exempelvis analysdelen och kommer ingen vart, och har för hög vision. Håller sig 
projektet inte inom sin tidplan när det finns en kund med i bilden, kan det hända att det slutar 
med att projektet läggs ned. Om inte projektet blir klart i tid finns det en risk att andra, 
exempelvis konkurrenter, springer förbi och ”hinner före”, menar Bea. 
  
Benjamin förklarar att tidplanen oftast inte brukar vara rimlig, i och med att projekten brukar 
komma uppifrån, och att dessa inte har tillräckligt bra koll på detaljerna. Deadlinen upplevs 
alltid för tight, det känns alltid stressat. Benjamin anger ett exempel: “Om man exempelvis 
inför en ny arbetsroll och man vill att detta ska göras på tre månader är det ganska orimligt, 
då en rekryteringsprocess tar mer än tre månader”. (Benjamin) 
  
Björn berättar att efter en presentation av vad projektet ska generera sker en förhandling 
mellan olika parter, där resurser inkluderas i förhandlingen för att fastställa en så rimlig 
tidplan som möjligt. Tidplanen brukar enligt Bea hållas, men den skjuts ibland fram. Resurser 
eller IT brukar vara anledningen till ett överskridande av tid (att få folk att ställa upp på IT-
arbete). Resurser i form av personal, främst inom IT, tar tid att få folk till. Benjamin anser likt 
Bea att tidplanen brukar hållas trots omständigheterna, det som kan vara orsaken till ett 
överskridande av tid enligt honom är omprioriteringar, att någonting annat blir viktigare. 
Björn instämmer med sina två kollegor om att tidplanen brukar hållas, och han tycker att 
denna generellt sett är rimlig. Dock kan han känna en otålighet från beställaren av projektet 
att genomföra en snabb leverans, och att detta är en utmaning då man samtidigt måste möta 
oförutsägbara förändringar i omgivningen, vilka kräver tid. 
  

Analys 

Rook (1986), Selin (1989), Redmill (1990), Might & Fischer (1985) samt Larsen & Gobeli 
(1989) har föreslagit mötandet av tid och budget som framgångsfaktorer i projekt, likt Bea om 
tid och budget, och Benjamin om tid. 
  
I Zhang et al. (2015) studie om projektledning i byggbranschen visades att ett överstigande av 
kontraktstiden med en försenad leverans kan orsaka minimerade framtida affärsmöjligheter 
och potentiella vinster för företagen. På samma sätt kan en snabb avslutning lämna bidrag till 
avkastning. Fördröjning i offentliga projekt kan även orsaka social och offentlig förlust, 
således drivs ofta utförare av att slutföra projekt så tidigt som möjligt Zhang et al. (2015). 
Resultatet från Zhang et al. (2015) studie kan relateras till det Bea berättar om projekt i 
bankverksamheten, att om ett projekt inte håller sig inom sin tidplan när det finns en kund 
med i bilden, kan det hända att det slutar med att projektet läggs ned och att konkurrenter 
hinner före. 
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Vid budgetberäkning inom Storbank AB tittar man på vilken effekt ett projekt för med sig 
även långsiktigt. Detta styrker Morris & Hough (1987) teori, som pekar på att en utvärdering 
av framgångsfaktorer varierar över tid, och att en bedömning av ett framgångsrikt projekt 
endast kan göras när ett projekt avslutats. Ibland kan det dessutom ta flera år innan ett 
implementerat projekt visar lönsamhet och inte först då bör en utvärdering vara på sin plats. 
Även Kamél (2014) menar att det som bedöms vara ett misslyckat projekt kan betraktas som 
ett lyckat projekt när man mäter efter en längre tidsperiod. 
  

IT-konsult AB 
 

Empiri 
Klara och Klas är eniga om att det är vanligt att projekt drar ut på tiden, och att det är svårt att 
förutspå hur lång tid vissa aktiviteter kommer att ta. Klara berättar att i projekt hon drivit 
tidigare och som fungerat bra, har varje gruppering i projektet ansvarat för sitt estimat, och 
sedan har hon samlat in estimaten, exempelvis ”detta kommer att ta 200 timmar”. 
  

Då får man som projektledare detta lite som på ett silverfat, att bara anta hur lång tid 
vissa delar kommer att ta är svårt, det är bättre är om rätt personer estimerar tiden. 
(Klara)  
  

Sedan har hon gått till resursägarna och bett om denna tid, för att sedan göra upp en plan över 
resurserna samt den tid arbetet kommer att ta. Klara beskriver att i estimering av tiden ingår 
även beräkning av budget, vilket har bidragit till en kontroll över denna. Projekt Katarina 
drivit har däremot alltid hållit sig inom tidplanen. I ett av projekten hon drev övergick man 
tiden två veckor, men detta var av den anledning att användarna behövde involveras i 
processen, vilket ledde till förbättringar av systemet och var värdefullt för projektet. Katarina 
betraktar budgeten lite olika beroende på vilken typ av projekt det handlar om. Ibland är det 
ett fast projekt där kunden betalar en viss summa för att projektet ska genomföras, men det 
vanligaste är att man fakturerar beroende på hur lång tid det tar, då konsulter kostar per 
arbetad timme. Även om det finns en budget kan man överstiga denna, men utfallet kan även 
bli mindre. 
  
Vidare utvecklar Katarina att projektledaren samlar in timmarna under projektets gång från de 
som är med i projektet, och stämmer av timmarna för att sedan ge en statusrapport över detta 
under styrgruppsmöten. Klas hävdar att man oftast hållit sig inom budgeten i de projekt han 
drivit, men att det är ett relativt känsligt ämne då fakturering per arbetad timme är vanligt som 
konsult, och därför kan han uppleva tidspress från kunden om att färdigställa projektet.  
  

Analys 

Enligt Klara och Katarina har budget- och tidplan bearbetas väl under deras drivna projekt, 
både vad gäller planering och under projektets gång. Pinto & Slevin (1987) nämner 
“övervakning och återkoppling” som en av sina kritiska faktorer. Tid och budget bör 
kontrolleras för att stabilisera kontrollen över projektet, för att projektledaren ska förebygga 
eventuella problem enligt dem (ibid.). Klara styrker denna teori genom en förklaring om att i 
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estimering av tid ingår även budget, vilket har bidragit till kontroll över dessa kritiska 
faktorer. Katarina förklarar exempelvis att projektdeltagarnas timmar samlas in månadsvis av 
projektledaren för statusrapporter där budgeten stäms av. 
  
Katarina och Klas anser likt Rook (1986), Selin (1989), Redmill (1990), Might & Fischer 
(1985) samt Larsen & Gobeli (1989) att ett projekt är lyckat när både budget och tidplan hålls. 
Dock är Klas och Klara eniga om att det är vanligt att projekt drar ut på tiden, vilket även 
Blomberg (2013) och Söderlund (2005) pekar på.  
  
Blomberg (2013) menar på att en överskriden tidplan inte behöver innebära ett misslyckat 
projekt, utan att man kan behöva gå över tiden för att förbättra projektet. Ett liknande 
påstående talar Katarina om, att i ett projekt hon drev övergick man tidplanen av den 
anledning att man behövde involvera användarna i processen, vilket ledde till just 
förbättringar av systemet och som var värdefullt för projektet. 
 

Sammanställande analys Storbank AB och IT-konsult AB: Tid och budget 
 
Gemensamma utgångspunkter 

• Två av tre respondenter från respektive organisation uttrycker sig om förhållande till 
tidplan som (framgångsfaktor).  

• Två respondenter från IT-konsult AB och en från Storbank AB uttrycker sig om 
förhållande till budget som (framgångsfaktor). 

• Tidspress från kunden om att färdigställa projektet (utmaning). 
 
Skilda utgångspunkter 

• Storbank AB har ett lösare/friare förhållningssätt än IT-konsult AB till framför allt 
budget, men även tidplan. Viktigare faktorer att ta hänsyn till är att möta kundernas 
efterfrågan samt marknaden (framgångsfaktor). Dock är det svårt att bortse från 
tidplanen när det finns en kund med i bilden (utmaning). 

• Tid och budget kontrolleras, bearbetas och stäms av mer på IT-konsult AB än på 
Storbank AB. 

• Tid och budget är mer känsligt bland projektledarna på IT-konsult AB än på Storbank 
AB, då fakturering per arbetad timme är vanligt som konsult. 

  

4.6 Agila metoder 

Storbank AB 
 

Empiri 
Alla tre respondenter ställer sig mestadels positivt till det agila arbetssättet.  
  
Bea berättar att det är viktigt att dela upp Scopet i delleveranser för att veta att man ligger i 
fas med tiden när man arbetar agilt. Organisationen har nu börjat arbeta i 12 veckors-sprintar 
där man efter denna tid ska kunna dema arbetet, och då är det väldigt viktigt att man håller sig 
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inom denna tidplan. Förr ändrade man inte projektet utefter bättre vägar, men nu när det agila 
arbetssättet implementerats prioriterar man om och förbättrar processen hela tiden, vilket kan 
ta en annan riktning vad gäller exempelvis tid och budget. Förändringar görs kontinuerligt och 
ofta.  
  
Bea ansåg det “värdelöst” med daily scrums vid tillämpning inom icke-IT projekt, av den 
anledning att man då ofta arbetar med samma sak varje dag eller varje vecka, och då tog 
mötena bara massa onödig tid. Lappar är en annan agil företeelse som hon anser tar tid. 
Däremot pekar hon på att inom IT-projekt lämpar sig agila metoder jättebra, för då kör man 
ofta fast i koder osv. där man kan hjälpa varandra. Fördelar med agila metoder ser hon i att 
man skapar så kallade “epics”, stora klumpar man ska göra klart på dessa 12 veckor. En epic 
kan vara att exempelvis få in kundfeedback, och sedan ska man dema resultatet efter 12 
veckor, vilket kan vara exempelvis filmer på kunder där de ger sina åsikter. Ur detta ska man 
få ut någonting av värde. Teamet skapas tydligt med det agila arbetssättet. Backlogen får även 
ändras, vilket gör arbetet mer flexibelt. 
  

Ni ska jobba ihop och lösa detta, kör! (Bea)  
(om fördelat arbete i sprintar ut till ett team) 

  
Benjamin berättar att bankorganisationen precis börjat arbeta agilt. Han tycker att det agila 
arbetssättet leder till förbättringar, tidigare har drivandet av projekt kunnat vara i exempelvis 
sex månader, och sedan när projektet väl är färdigt har man insett att man gått åt helt fel håll. 
Av det lilla han hunnit uppfatta av det agila arbetssättet i banken är att man erhållit den bästa 
uppfattningen om man är på väg åt rätt håll, samt vad kunderna vill ha. För organisationen 
som helhet bidrar arbetssättet med förbättringar då folk kan börja anpassas lite smått hela 
tiden, enligt Benjamin. 
  

Är vi på väg åt rätt håll?, Vill kunderna ha det här? (Benjamin)  
(om fördelar med det agila arbetssättet) 

  
Björn tycker att det agila arbetssättet ger en tydlig bild av arbetet, “i sprint 1 ska detta 
göras!”. I stället för att ha leverans om exempelvis 20 veckor blir det lättare att ha planerade 
leveranser två veckor framåt, det blir mer greppbart för projektgruppen. Allt bryts ned i 
delleveranser, vilket skapar en mer överskådlig bild och projektgruppen vet hur de ska arbeta 
på ett mer tydligt sätt. Arbetet blir greppbart, hanterbart och överskådligt. Det agila 
arbetssättet kan dock enligt Björn bidra till mer stress, det är exempelvis mer känsligt om 
kompetens saknas i projektgruppen i början av ett projekt, och ännu mer känsligt om någon är 
sjuk. Projektet blir alltså mer känsligt för resurser. 
  

Analys 

Gustavsson (2013) förklarar likt respondenterna på Storbank AB att projekt är uppdelade i 
mindre delmål i agila processer, och att efter varje steg i arbetsprocessen får projektdeltagarna 
feedback för sitt utförda arbete där synpunkter ges från beställare eller kunder. Detta 
framhäver både Gustavsson (2013) och respondenterna som fördelaktigt med det agila 
arbetssättet. Att vara medveten om vad som ska genomföras samt en kortare tidplan gör det 
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mer greppbart för projektdeltagarna (Gustavsson 2013), vilket även respondenterna ger en 
indikation på. Respondenterna menar att arbetet blir mer greppbart och överskådligt i och med 
delleveranser, där man får en mer tydlig uppfattning kring ifall man är på väg åt rätt håll. 
  
Christensen & Kreiner (1997) beskrivning om att samhället befinner sig i en övergångsfas 
mellan industrialismen och post-industrialismen, där organisationer i stor omfattning tvingas 
gå från större, stelbenta organisationer till mindre och mer organiska sådana, går att dra en 
parallell till respondenternas beskrivning om bankorganisationen. De berättar att man förr inte 
ändrade projektet utefter bättre vägar, men att nu när det agila arbetssättet implementerats 
prioriterar man om och förbättrar processen hela tiden. Förändringar görs numera 
kontinuerligt och ofta- backlogen får ändras, vilket gör arbetet mer flexibelt. Gustavsson 
(2013) menar att det är naturligt med förändringar i agila metoder, och att det krävs en 
arbetsprocess som möjliggör och välkomnar dessa eventuella förändringar. Tonnquist (2016) 
menar likt Gustavsson (2013) och respondenterna att man reagerar på förändringar ur ett agilt 
perspektiv. 
  
Det agila arbetssättet anses bidra till flexibilitet i projektet då eventuella hinder kan 
undanröjas snabbare i och med den regelbundna kontakten mellan projektdeltagare och 
beställare eller kund (Gustavsson 2013), vilket även respondenterna indikerar på. Dessutom 
belyser Gustavsson (2013) just samarbete som en grundprioritering inom det agila 
arbetssättet. Hoegl & Gemuendens (2001) studie om teamwork pekar också på att 
teamwork/samarbete är relaterat till ett projekts framgång.  
  
Pinto & Slevin (1987) anger “kundrelation” som en av sina kritiska framgångsfaktorer inom 
projektledning. De anser att kundrelationer handlar om relationen med de slutkunder som 
kommer att ta del av själva slutprodukten. Oavsett om kunden är intern inom organisationen 
eller externa, är det viktigt är att alla berörda parter kommuniceras med och lyssnas till vad 
gäller behov och förväntningar (ibid.). Återkoppling från kunden talar Bea om i så kallade 
“epics”, vilket hon betraktar som en fördel inom det agila arbetssättet, att man tar del av 
kundens åsikt. Benjamin menar på liknande sätt att det agila arbetssättet leder till en bättre 
uppfattning om vad kunderna faktiskt vill ha. 
 
Blomberg (2013) hävdar att trots att agila metoder inrymmer en viss flexibilitet och 
välkomnar revideringar, omfattar dessa metoder det de utnämner sig från att inte innehålla, 
närmare bestämt formellt strukturerade processer vilka inkluderar planering, dokumentation 
och regler- likt en byråkrati. Detta går att dra en parallell till respondenternas synsätt om de 
negativa aspekterna med agila metoder. Noterat ur empirin, går att sammanfatta Beas svar i 
form av att hon tycker att planering och dokumentation i agila metoder stjäl onödig tid vid 
tillämpning i icke-IT-projekt. Det agila arbetssättet kan enligt Björn bidra till mer stress då 
projektet blir mer känsligt för saknad kompetens och resurser. Projektet blir även mer känsligt 
för tid vid tillämpning av det agila arbetssättet enligt alla tre respondenter, då det är viktigt att 
man kan leverera efter varje delleverans, vilket i sig är en slags regelstyrd process som 
innefattar dokumentation likt Blombergs (2013) teori.  
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IT-konsult AB 
 

Empiri 
Alla tre respondenter menar att det agila arbetssättet har fördelaktiga influenser. Klara berättar 
att man arbetar “halv-agilt” i projekten med långa sprintar där man inte produktionssätter efter 
varje sprint, vilket man enligt henne brukar vilja göra inom Scrum. Klara har arbetat mycket 
agilt i IT-projekt inom bank, och då andra banker har arbetat med samma saker har man inte 
kunnat produktionssätta utan att vänta in dessa. I själva projektarbetet inom banken fungerade 
det väldigt bra att arbeta agilt enligt Klara, då man testade systemet lite hela tiden samt 
involverade beställaren av projektet och demade för denna.  
  
Fördelar med det agila arbetssättet enligt Klara och Klas är att man har med användarna i 
processen och kontinuerligt tar del av deras åsikter, man testar helt enkelt mot användarna. 
Att man arbetar närmare varandra inom det agila arbetssättet ser Klara som en stor fördel, att 
alla delar i projektet samarbetar med varandra. På så sätt ser man att alla går åt rätt håll. 
Sprintplanering och möten kan dock ta tid, men samtidigt är mötena väldigt givande och man 
får ut någonting bra av dessa.  
  

Man arbetar närmare varandra när man arbetar agilt, alla delar inom projektet 
samarbetar med varandra. (Klara) 

  
Katarina för statusmöten varje vecka där alla berörda parter inom projektet har möjlighet att ta 
upp aktuella problem och svårigheter. Under dessa möten har alla möjlighet att samarbeta och 
hjälpa varandra om det skulle behövas, för att effektivisera arbetet.  
  

På statusmöten har man möjlighet att samarbeta och hjälpa varandra om någon kört 
fast, allt för att effektivisera arbetet. (Katarina)  
  

  

Analys 

Både Klara och Klas framhäver det positiva med kontinuerlig feedback från både beställare 
och användare, likt Gustavsson (2013). Dvir et al. (2003) drar en slutsats från sin studie om 
att involvering av slutanvändare bör införas i projektets första steg och fortsätta tills det är 
fullföljt och nått sin framgång. Slutsatsen från studien styrks av Klaras och Klas åsikt om att 
involvering av användare under hela processens gång är ett positivt särdrag inom agila 
metoder i projektarbeten. Respondenterna på IT-konsult AB stödjer alltså även dem Pinto & 
Slevins (1987) kritiska framgångsfaktor “kundrelationer”. Klara talar också om att det agila 
arbetssättet leder till ett närmare samarbete varandra emellan, likt Gustavsson (2013). Hoegl 
& Gemuendens (2001) studie om teamwork och projektframgång stöds också av 
respondenterna. 
  
Däremot finns det, trots allt positivt, även mindre fördelaktiga aspekter inom den agila 
arbetsmetoden enligt Klara. Hon nämner att sprintplaneringen och de kontinuerliga mötena tar 
tid. Blombergs (2013) kritiska förhållningssätt gentemot agila metoder stöds här. 
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Sammanställande analys Storbank AB och IT-konsult AB: Agila metoder 
 
Gemensamma utgångspunkter 

• Agila metoder bidrar till ett bättre samarbete (framgångsfaktor). 
• Agila metoder möjliggör kontinuerlig feedback från kund/slutanvändare 

(framgångsfaktor).  
• Agila metoder möjliggör att hinder undanröjs snabbare (framgångsfaktor).  
• Agila metoder kan vara tidskrävande (utmaning).  

 
Skilda utgångspunkter 

• Tidskrävande aktiviteter inom agila metoder framhävs enbart vid tillämpning i icke-IT 
projekt inom Storbank AB (utmaning). 

• Tidskrävande aktiviteter inom agila metoder vid tillämpning i IT-konsult AB:s projekt 
vägs upp av att dessa är givande för projektet (både utmaning och framgångsfaktor). 

• Agila metoder kan bidra till stress och är känsligt för avsaknad av resurser inom 
Storbank AB (utmaning). 
  

4.7 Projektmodeller och certifiering 

Storbank AB 
 

Empiri 
Ingen av respondenterna använder någon specifik projektmodell vid projektarbeten. Bea har 
skapat en egen “hemmagjord” modell för Scopet, och Benjamin och Björn har plockat några 
mallar från kollegor vilka de använder. Ingen av respondenterna är certifierade i 
projektledning, Bea har gått en kort introduktionskurs, men ska däremot få utbildning inom 
agil projektledning. 
  

Det är väldigt fritt! (Bea) (om projektmodeller) 
  

Däremot är Scrum en projektmodell i form av backlog, sprintar, daily scrums osv. som 
används i det agila arbetssättet enligt respondenterna. Denna modell tillämpas flexibelt i den 
grad man själv vill använda den.  
  
  

Analys 

Presenterat ur Dvir et al. (2003) studie, och skildrat ur respondenterna svar, anser båda 
parterna att en minimal nivå av planeringsverktyg är av värde vid projektarbeten, men att 
vilken typ av verktyg är av mindre betydelse. En projektmodell ska enligt Tonnquist (2016) 
bidra med måttlig kontroll och inte upplevas allt för begränsande, vilket kan relateras till 
Storbank AB:s tillämpning av projektmodeller.  
  
Tonnquist (2016) anser att en projektgrupp med hög kompetens har kunskap om och 
erfarenhet av olika verktyg inom analys, planering och uppföljning, vilket respondenterna 
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alltså inte har. Dock använder respondenterna olika projekttermer- som Scope, outcome osv., 
som kan ses som en projektmodell i sig enligt Söderlund (2005) som beskriver 
projektmodeller som ett gemensamt språk som bildar en betydelsefull funktion för 
kunskapsintegration i team. Detta gemensamma språk kan innebära att fastställa tekniska 
termer och ett gemensamt fackspråk för projektverksamheten (ibid.). Tonnquist (2016) ser 
gärna att fler i en projektgrupp är certifierade i projektledning. Ingen av respondenterna är 
certifierade i projektledning, och detta är inte heller någonting respondenterna upplever sig 
“sakna”. 
  

IT-konsult AB 
 

Empiri 
Inom bolaget finns ett ramverk vilket man följer som en projektmodell. Alla tre respondenter 
är certifierade i Prince2 Foundation course (en grundkurs/grundcertifiering) och Prince2 
Practitioner (en certifiering). Dessa två kurser anser alla tre respondenter har varit lärorika, 
samt har hjälpt dem mycket i sitt arbete som projektledare. 
  

Analys 

Att alla tre respondenter anser att certifieringskurserna bidragit med värdefulla aspekter i sitt 
arbete som projektledare, styrker Tonnquist (2016) förespråkande av certifiering i 
projektledning. Pinto & Slevin (1987) pekar på att en detaljerad projektplan med bland annat 
aktiviteter, milstolpar, arbetstimmar osv. är en viktig kritisk faktor. Ramverket som tillämpas 
på IT-konsult AB används som en projektmodell, vilket styrker Pinto & Slevins (1987) 
kritiska faktor, då ramverket innehåller välstrukturerade delar och aktiviteter. Även Tonnquist 
(2016) menar att en projektgrupp med hög kompetens har kunskap och erfarenhet av verktyg 
inom analys, planering och uppföljning. 
 
Den använda projektmodellen och projektcertifieringen har bidragit till att respondenterna på 
IT-Konsult AB använder samma fackliga termer och förstår varandra bättre. Detta går att dra 
en parallell till Söderlund (2005) som beskriver projektmodeller som ett gemensamt språk 
som utgör en betydelsefull funktion för kunskapsintegration i team, där språket ger individer 
möjlighet att dela kunskap varandra emellan inom områden där gemensam kunskap saknas. 
 

Sammanställande analys Storbank AB och IT-konsult AB: Projektmodeller 
och certifiering 
 
Gemensamma utgångspunkter 

• Det finns ett gemensamt fackligt språk på respektive organisation för projektarbetet 
som bidrar till en gemensam förståelse (framgångsfaktor). 
 

Skilda utgångspunkter 
• På Storbank AB tillämpar man ingen specifik projektmodell, det är mer fritt. 
• På IT-konsult AB tillämpar man ett specifikt ramverk som en projektmodell, vilket är 

mer strikt. 
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• IT-konsult AB har certifierade projektledare (framgångsfaktor). 

4.8 Kompetens och nyexaminerade 

Storbank AB 
 

Empiri 
Erfarenhet är viktigt enligt Bea, men hon pekar däremot på att kompetens inte är jätteviktigt, 
då viljan är det som är avgörande. 
  

Graduates exempelvis har ingen erfarenhet, men de har en jävla vilja, och då är detta 
mer av värde, de arbetar hårdare, de bara kör. Vissa gånger när man tror att 
kompetens är viktigt kan det visa sig att dessa människor inte heller har någon direkt 
koll, och då är det bättre att ta in en graduate som styr upp allt och som hittar en 
lösning, alltså faktiskt gör någonting. (Bea) 

  
Däremot menar Bea att det ibland är bra att ta in någon med massa kunskap som vet allt, 
exempelvis experter som kan ge input, i en kombination med en ”doer” (exempelvis en 
nyexaminerad), som faktiskt gör någonting av den kunskap som finns. Kompetens inom IT är 
svår att hitta då det är svårt att hitta någon som kan göra den efterfrågade uppgiften, detta tar 
tid. Varje projekt kräver enligt Bea unik kunskap och kompetens, men denna går att ta in. 
Man växer in i kompetens om man arbetar med samma uppgifter i löpande i fler projekt, 
exempelvis bolån. 
  
Benjamin anser att rätt kompetens hos deltagarna är jätteviktigt för projektets välgång. Det 
blir smidigare om rätt kompetens för det aktuella projektet finns, men att kompetens å andra 
sidan går att ta in. Han pekar på att det är svårt att driva ett projekt om man saknar någon med 
specifik kunskap när det kommer till mer specifika frågor, eller när man har svårt att ta in 
någon med denna kunskap. Projektet blir mer framgångsrikt om man har möjlighet att nå rätt 
kompetens och kunskap. 
  

Självklart är det är viktigt med kompetens, men en bra dynamik i projektgruppen är 
viktigare, spetskompetens kan man ta in, alla behöver inte ha spetskompetens! (Björn) 

  
Alla tre respondenter ser positivt på nyexaminerades arbetsprestation. Benjamin menar att 
nyexaminerade har en väldigt stark analysförmåga samt är duktiga på det digitala, exempelvis 
Excel och PowerPoint. “Styr man nyexaminerade till rätt uppgifter får man ut väldigt mycket 
av dem” (Benjamin). Björn tycker att nyexaminerade har en stor inverkan då de enligt honom 
är ambitiösa, framåt, öppna och vet om att de inte är bäst i gruppen, men är hungriga och tar 
arbetet på allvar. 
  

Nyexaminerade arbetar väldigt hårt och de är mer flexibla då det är få som har familj. 
(Benjamin) 
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Bea förklarar att nyexaminerade kan besitta en viss osäkerhet, de vet inte vart de ska börja, 
och då krävs det kreativitet från projektledaren som får igång dessa. Benjamin nämner att en 
nackdel med nyexaminerade är att man kan behöva ha arbetat ett tag för att ta sig an tuffare 
frågor. 
  

Analys 
Benjamin och Björn anser att kompetens, och Bea erfarenhet, är viktig i projekt. De krav och 
den efterfrågade kompetens som projekten kräver enligt respondenterna, går att relatera till 
Tonnquist (2016) beskrivning om situationens krav på kompetens inom projekt. Även Pinto & 
Slevin (1987) har en kritisk framgångsfaktor som berör kompetens. Denna faktor namnges 
“personal”, där de förklarar att det viktigt att inneha rätt kompetens i projektgruppen, men att 
det är svårt att rekrytera rätt personal. Personlighet och tidigare erfarenheter spelar roll här 
(ibid.). Att tekniska uppgifter kräver rätt kompetens och expertis (Pinto & Slevin 1987) styrks 
av respondenternas svar, att IT-kompetens är viktigt men kräver kompetens inte vem som 
helst sitter på.  

Tonnquist (2016) menar att samlad erfarenhet och lärdom av projekt är avgörande för ett 
projekts framgång, likt respondenternas bild av samlad erfarenhet och kompetens man får 
användning av från projekt till projekt inom organisationen. Att Blomberg (2013) belyser att 
kompetens är varierande då man sammanfogar individer från olika företag, styrks av Beas 
uppfattning om att det kan vara svårt att implementera det konsultbyråer (extern arbetskraft) 
har skapat. 

Teorin om att det är viktigare att personer jobbar hårt i projekt, snarare än att de har rätt 
kompetens (Blomberg 2003), styrks av Beas erfarenhet av att vilja är viktigare än kompetens. 
Hon anser exempelvis att nyexaminerade arbetar hårdare, vilka saknar erfarenhet, och att 
detta är mer värdefullt. Dessutom stödjer Beas resonemang Jansson & Ljungs (2014) teori, 
om att för en nyanställd är kanske inte projektets effekter i sin helhet den sporrande faktorn, 
utan istället att få delta i ett projekt där man får testa på olika situationer som i sin tur bidrar 
till en personlig yrkesutveckling. Bea framhäver även att det kan vara fördelaktigt att ta in 
någon med massor av kunskap som vet allt, exempelvis experter som kan ge input. Detta i en 
kombination med en ”doer”, exempelvis en nyexaminerad, som faktiskt gör någonting av den 
kunskap som finns. Detta kan liknas vid Blombergs (2003) teori av att kombinera en guru 
med unga, oerfarna projektdeltagare. 
  
Respondenterna förklarar nyexaminerade som hungriga och ambitiösa, och att de därför tar 
arbetet på allvar samt arbetar hårt. Benjamin framhäver även fördelen med nyexaminerades 
analysförmåga och kunskap kring det digitala, vilket styrker Blombergs (2003) uppfattning 
om att i vårt kunskapssamhälle är kunskap billigare än någonsin, då individerna är 
högutbildade. Benjamin betraktar dessutom nyexaminerade mer flexibla i projektarbeten, då 
det är få av dessa som har familj. Detta stödjer Blombergs (2003) teori om fördelen med att ha 
med unga, oerfarna projektdeltagare, då dessa sällan har familj, vilket just bidrar till mer 
flexibilitet och till att de kan “gifta sig med projektet”. 
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Benjamin bekräftar dock Tonnquist (2016) bild av komplexitet av projekt och mognad hos 
projektgruppen, då han tar upp att man kan behöva ha arbetat ett tag på organisationen för att 
ta sig an tuffare frågor. En oerfaren projektgrupp kan enligt Tonnquist (2016) sakna kapacitet 
till att samarbeta, och därmed föds ofta osäkerhet kring roller samt otydligheter om vem som 
skall utföra vad. Bea bekräftar även hon denna teori, genom sin förklaring om att 
nyexaminerade kan besitta just en viss osäkerhet. 
  

IT-konsult AB 
 

Empiri 
Alla tre respondenter betraktar kompetens som en jätteviktig faktor, de menar att det är viktigt 
att resurserna har kompetens till att utföra det efterfrågade arbetet. Katarina anser att projektet 
påverkas negativt av att lära deltagare någonting helt nytt under projektets gång, tiden räcker 
inte till för det. Alla tre respondenter pekar på att olika projekt kräver olika typ av kompetens 
och erfarenhet. Inom just IT kräver olika projekt olika språk beroende på hur systemet ska 
fungera. Katarina berättar även att man som projektledare och projektdeltagare samlar på sig 
kompetens om att arbeta mer effektivt under tidspress, inom en tid-och budgetplan i projekt, 
samt att samarbeta tillsammans med olika individer, “det finns liksom inget annat val.” 
(Katarina). Tid är den faktor som blir mest lidande av avsaknad kompetens, enligt 
respondenterna.  
  

Det är viktigt med kompetens då allt tar mycket längre tid om man inte har rätt 
kompetensen på plats, och då kan man inte utföra projektet i den planerade takten. 
(Klara) 

  
I mina projekt jag har lett har det varit väldigt viktigt att resurserna har kompetens till 
att utföra det efterfrågade arbetet, det finns inget utrymme för att lära sig under 
projektets gång. (Katarina) 

  
Alla tre respondenter betraktar nyexaminerade som effektiva individer med mycket energi. 
Klara hävdar också att nyexaminerade lär sig fort och att de gillar att lära sig nya saker. De 
vill dessutom utvecklas snabbt och gärna klättra inom företaget. 
  

Jag har jobbat mycket med unga personer, de är de bästa tycker jag. Allt går fort och 
arbetet sker effektivt. (Katarina) 
  
Nyexaminerade är mer flexibla och har piggare hjärnor *skratt*, de har dessutom 
alltid en lösning och idéer kring det mesta. (Klas) 

  
  

Analys 

Respondenternas förklaring till de krav och den efterfrågade kompetens som projekten kräver, 
går att relatera till Tonnquist (2016) beskrivning om situationens krav på kompetens inom 
projekt. Även Pinto & Slevin (1987) har en kritisk framgångsfaktor som berör kompetens, 
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benämnd “personal”. De förklarar att det viktigt att inneha rätt kompetens i projektgruppen 
och att tidigare erfarenheter spelar roll här (ibid.). 
  
Alla tre respondenter pekar även på att olika projekt kräver olika kompetens och erfarenhet, 
framförallt inom IT där olika språk har olika betydelse för hur IT-systemet ska fungera. Pinto 
& Slevin (1987) menar att tekniska uppgifter kräver rätt kompetens och expertis, vilket styrks 
av respondenternas resonemang om kompetens inom IT. Respondenternas bild om att olika 
projekt kräver olika kompetens och erfarenhet, stödjer även Blombergs (2013) teori om detta. 
Däremot Blombergs (2013) teori gällande en projektgrupps kompetens de samlar på sig under 
ett projektarbetes gång och som de inte får användning för framöver, vilket även kan handla 
om tid, budget och arbete med nya individer, stämmer inte överens med Katarinas bild om 
samlad kompetens från projekt till projekt. Katarina menar att man som projektledare och 
projektdeltagare samlar på sig kompetens om att arbeta mer effektivt under tidspress i projekt 
och att samarbeta tillsammans med olika individer, vilket alltså talar emot Blombergs (2013) 
syn om “återanvänd” kompetens. Katarina styrker snarare Tonnquist (2016) teori om detta, att 
projektledarens och projektgruppens samlade erfarenhet och lärdom kan vara avgörande för 
ett projekts välgång.  
  
Alla tre respondenter betraktar nyexaminerade individer som effektiva arbetsmässigt, och att 
dessa lär sig arbete fort. Detta styrker Blombergs (2003) teori om att unga, oerfarna deltagare 
tål hög arbetsbelastning och är effektiva. Att nyexaminerade vill utvecklas snabbt och gärna 
klättra inom företaget nämner Klara som en annan fördel. Jansson & Ljung (2014) menar att 
för en nyanställd är kanske inte projektets effekter i sin helhet den sporrande faktorn, utan i 
stället att få delta i ett projekt där man får testa på olika situationer som i sin tur bidrar till en 
personlig yrkesutveckling, vilket kan dras en parallell till Klaras syn om nyexaminerades vilja 
att utvecklas och klättra. 
  

Sammanställande analys Storbank AB och IT-konsult AB: Kompetens och 
nyexaminerade 
 
Gemensamma utgångspunkter 

• Båda organisationerna är överens om att arbete i projektform underlättas om man har 
rätt kompetens på plats från start (framgångsfaktor).  

• Respondenterna på båda organisationerna är eniga om att just IT kräver en viss typ av 
kompetens som inte vem som helst sitter på, man måste kunna det aktuella IT-språket. 
Därför är just IT-projekt mer känsliga för avsaknad kompetens (utmaning). 

• Båda organisationerna har en positiv inställning till nyexaminerade, både vad gäller 
analysförmåga och arbetseffektivitet (framgångsfaktor). 

• Båda organisationerna är eniga om att man växer in i kompetens genom att arbeta i 
projekt (framgångsfaktor). 
 

Skilda utgångspunkter 
• Enligt respondenterna på Storbank AB kan nyexaminerade besitta en viss osäkerhet 

(utmaning). 
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• På Storbank AB kan man behöva ha arbetat ett tag på organisationen för att ta sig an 
tuffare frågor (utmaning). 

4.9 Delade mentala modeller och gemensamma mål 

Storbank AB 
 

Empiri 
Bea upplever att projektdeltagare sällan har samma mål med sitt deltagande. Vissa personer 
som medverkar i projekt ger allt då det är ett viktigt projekt för deras yrkeserfarenhet, medan 
en annan inte alls ser samma projekt som viktigt för egen del, och då inte heller anstränger sig 
på samma sätt. Bea berättar vidare att om exempelvis höga chefer med hög status sitter i 
styrgruppen, arbetar man hårdare som projektdeltagare och ser projektet mer värdefullt att 
delta i, man blir mer motiverad. Inom organisationen sker projektarbeten emellanåt i ett 
samarbete mellan fler staber. 
  

Staben “kort” är mest intresserade av sitt kort, de vill inte ta sig an andra uppgifter 
kring exempelvis kommunikation ut till kund, då de anser att det är andra stabers eller 
avdelningars uppgift. Man ser sin uppgift och sitt mål, de vill ha intäkter för sitt kort. 
De ser bara ansvar för sin del och man hör ”det där är inte mitt ansvar…” (Bea) 

  
Bea berättar att man tar hänsyn till projektdeltagares personliga mål till en viss mån, 
exempelvis får vissa projektdeltagare vara med i projekt för personlig utveckling. Björn 
förklarar att man bara har med vissa deltagare till ett visst antal procent av det totala projektet, 
och att det då kan bli svårt att ta hänsyn till deltagarnas personliga mål. I mindre projekt 
menar han dock att det är lättare att ta hänsyn till personliga mål och tycker att det är 
någonting bra, men att det inte alltid finns möjlighet till det. Benjamin delegerar ut 
arbetsuppgifter till projektdeltagarna utifrån deras styrkor och tidigare erfarenhet, den 
ultimata fördelningen enligt honom.  
  
Projektdeltagare måste enligt Bea gilla det ”lite osäkra”- de måste vara problemlösare, våga ta 
initiativ samt ha självförtroende. Ansvar läggs olika på projektdeltagare. Deltagarna ska alltid 
vara medvetna om sina uppgifter och alltid veta om den förväntade utkomsten av projektet. 
Det är frustrerande när deltagarna inte vet det, då tycker de ofta att allt är rörigt, de vet inte 
vad de ska göra. De gillar inte otydlighet. Förvirringen är i detta läge påtaglig och kan leda till 
krismöten för att man inte ser någon mening med projektet. 
  
Benjamin anser att erfarenhet kan styra vilket typ av mål man har med sitt projektdeltagande. 
Konflikter uppstår ofta kring vart man är på väg och vad projektet syftar till. Man måste ta till 
sig detta, och går inte det eller att man har andra synvinklar bör man över huvud taget kanske 
inte delta i projektet enligt honom. Övergripande vet alla i projektgruppen om den förväntade 
utkomsten av projektet enligt Benjamin. Björn upplever det problematiskt när 
projektdeltagare känner otydlighet kring projektet, när man inte vet vart man ska eller är på 
väg. Detta i sin tur gör att projektdeltagarna skapar olika bilder av projektets syfte. 
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Analys 
Pinto & Slevin (1987), Jansson & Ljung (2014), Tonnquist (2016), Söderlund (2005) och 
Salas et al. (2005) är alla överens om att projektdeltagare bör ha en gemensam förståelse för 
projektets mål. Alla tre respondenter på Storbank AB styrker dessa teorier, då alla är eniga om 
att projektdeltagare alltid bör ha en gemensam förståelse för projektets mål, för att undvika att 
de skapar skilda bilder av projektets syfte. När målen upplevs otydliga och olika utifrån 
deltagarnas perspektiv uppstår förvirring, konflikter, svårigheter att förstå projektets syfte 
samt meningen med projektet, enligt respondenterna. Jansson & Ljung (2014) menar just att 
det kan vara svårt att göra ett bra arbete om man inte upplever att arbetet leder till någonting 
av värde. Diskussionen kring projektets tänkta effekter är viktigt för att skapa engagemang 
och drivkraft hos deltagarna (ibid.). Bea berättar även att om exempelvis höga chefer med hög 
status sitter med i styrgruppen, arbetar man hårdare som projektdeltagare och ser projektet 
mer värdefullt att delta i. Detta styrker Blombergs (2003) teori om att ju större 
statusskillnaden är mellan projektets ledning och projektdeltagare, desto större exklusivitet 
uppfattar projektdeltagarna det att få vara med i projektet. Man känner sig utvald, unik och är 
villig att arbeta hårt (ibid.).  
 
Trots denna viktiga del i projektarbetet upplever Bea sällan att projektdeltagare har samma 
mål med sitt deltagande. Hon berättar att projektets inverkan på personligt plan kan påverka 
deltagarnas arbetsprestation, samt att olika staber ofta bara ser och fokuserar på sin del av 
projektet, utan att se till projektet i sin helhet. Detta styrker Blombergs (2013) teori om att 
olika deltagare (som exempelvis kommer från olika företag), i Storbank AB:s fall från olika 
staber, har olika mål med sitt deltagande. Därför menar Blomberg (2013) att det inte är viktigt 
med gemensamma mål som kommuniceras ut till alla projektdeltagare, vilket å andra sidan 
alla respondenter anser är viktigt ändå trots omständigheterna.  

Jansson & Ljung (2014) har en synvinkel lik Blombergs (2013), då de menar att olika 
individer och grupper drivs av olika företeelser och kan vara i behov av olika perspektiv på 
projektets mening att fokusera sitt engagemang på. Enligt respondenterna kommuniceras 
projektmålen ut relativt likartat till alla berörda parter. Däremot tar man i mild mån hänsyn till 
deltagarnas personliga mål med sitt deltagande på Storbank AB (exempelvis för personlig 
yrkesutveckling) vilket skapar engagemang för arbetet. Detta styrker vidare Jansson & Ljungs 
(2014) teori om att för en nyanställd är kanske inte projektets effekter i sin helhet den 
sporrande faktorn, utan i stället att få delta i ett projekt där man får testa på olika situationer 
som i sin tur bidrar till en personlig yrkesutveckling. Att hänsynstagande för personliga mål 
skapar engagemang hos deltagarna styrker även Hoegl & Gemuenden (2001) studie, där man 
såg att personlig framgång hos projektdeltagarna (tillfredsställelse och lärande) är starkt 
kopplat till TWQ (Teamwork Quality). Även Avots (1969) belyser vikten av att tillgodose 
deltagarnas personliga mål, exempelvis om framtida projektuppdrag, för att skapa 
engagemang. 
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IT-konsult AB 
 

Empiri 
Alla tre respondenter har upplevt att projektdeltagare har olika mål med eller bild av 
projektet/med sitt deltagande. 
  
Klara berättar att i det projekt hon arbetar i nu är det en aning uppdelat mellan “kravarna” och 
“utvecklarna”, där kravarna har sagt att målet är att göra ett mer användarvänligt system och 
fokuserar väldigt mycket på användbarheten, medan utvecklarna fokuserar mycket mer på att 
systemet går att förvalta. Klara pekar på att det är viktigt att vara öppna mot varandra, att man 
tittar åt samma håll underlättar samarbetet. 
  

Detta blir väldigt dumt för då arbetar vi inte efter samma mål så nu har vi 
jätteproblem med att alla i projektet inte har samma mål, så nu är det väldig kaos. Det 
är jätteviktigt att alla vet vad projektets mål är och vilka krav som finns och att detta 
är tydligt och förmedlas hela tiden genom projektet. Annars går olika delprojekt åt 
olika mål. (Klara) 

  
Även Klas påpekar att det tyvärr är vanligt, och samtidigt problematiskt, att olika grupper 
med olika arbetsområden inom ett projekt ofta skapar skilda bilder av projektets syfte och 
mål. Han pekar mot att tydlighet i kommunikation är viktigt för att förhindra detta, att ständigt 
påminna samtliga projektdeltagare om projektets förväntade utkomst. 
   
Med den övergripande erfarenhet Katrina har tycker hon att alla har samma mål med 
projektet. Katarina kan dock märka skillnad exempelvis hos de deltagare som arbetar hos 
kunden. Dessa är ofta specialister på just sitt arbetsområde, och denna kompetens ska de bidra 
med till det aktuella projektet. Detta i sin tur leder till att de är väldigt insnöade på just detta 
område, de är väldigt måna om att just denna del av projektet går bra och bryr sig kanske inte 
lika mycket om projektet exempelvis levererar i tid eller inte. 
  

De har ett ansvar som anställda på företaget att den integration de ska arbeta med 
inom projektet går bra, då kanske de bryr sig mer om själva integrationen än om hur 
det går för själva projektet i sin helhet. (Katarina) 

  

Analys 
Det Klara berättar om hennes pågående projekt, att deltagarna har olika mål med projektet, ser 
hon problematiskt då delprojekten går åt olika mål. Detta stödjer Blombergs (2013) teori om 
att deltagare med olika kompetens kan ha olika mål i projekt. Katarina har märkt skillnad i 
målbild hos just deltagare från andra företag, de deltagare som arbetar hos kunden. Dessa är 
ofta specialister på just sitt arbetsområde, och denna kompetens ska de bidra med till det 
aktuella projektet vilket gör dem väldigt måna om att just denna del av projektet går bra. 
Detta styrker Blombergs (2013) teori om sammanfogade individer med olika kompetens från 
olika företag, och deras olika mål med sitt projektdeltagande. 
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Salas et al. (2005) talar om att en delad mental modell i projektgruppen är en förutsättning för 
att samarbetet ska fungera, där gemensamma uppfattningar och förväntningar för de uppgifter 
som ligger till deras förfogande är viktigt. Även Jansson & Ljung menar att det är viktigt att 
deltagare har jämbördiga förväntningar om projektets mening för att de ska förmå samarbeta. 
Detta instämmer Klara om- hon menar att det är viktigt att vara öppna mot varandra i en 
projektgrupp och att samarbete underlättas om man tittar åt samma håll. Klas instämmer 
också om detta, och menar på att tydlighet i kommunikation är viktigt för att förhindra att 
deltagarna skapar olika bild om projektets förväntade utkomst. Just om kommunikation talar 
Jansson & Ljung (2014) om, att diskussionen kring projektets tänkta effekter är viktig för att 
skapa engagemang och drivkraft hos deltagarna. Även Pinto & Slevin (1987), Tonnquist 
(2016) och Söderlund (2005) belyser vikten av att projektdeltagare bör ha en gemensam 
förståelse för projektets mål. 
 

Sammanställande analys Storbank AB och IT-konsult AB: Delade mentala 
modeller och gemensamma mål 
 
Gemensamma utgångspunkter 

• Deltagare bör dela en gemensam förståelse för projektets mål och syfte 
(framgångsfaktor), och det är problematiskt om detta inte är ett faktum (utmaning). 

• Respondenterna på båda organisationerna har upplevt att deltagare har olika med mål 
projektet/sitt deltagande (utmaning). Detta har gällt bland olika staber på Storbank 
AB, och bland deltagare från andra företag eller skilda områden inom IT-konsult AB. 

• Projektets mål kommuniceras ut relativt likartat till alla berörda parter i projektet 
(utmaning). 
 

Skilda utgångspunkter 
• Man tar, i viss mån, hänsyn till personlig yrkesutveckling, dvs. personliga mål, på 

Storbank AB (framgångsfaktor). 
  

4.10 Kommunikation och samarbete 

Storbank AB 
 

Empiri 
Alla tre respondenter hävdar att samarbete är jätteviktigt för projektets välgång. Bea tycker att 
en viktig del i samarbetet är att varje projektdeltagare måste känna ett ägarskap över projektet. 
Björn menar att bollandet av idéer projektdeltagarna emellan är viktigt för att kunna lösa 
problem. För att kommunicera projektmedlemmar emellan används Sharepoint, en teknisk 
plattform där man kan dela information och dokument med varandra och där man kan se hur 
olika delar ligger till i status. Utöver detta används mail och teammöten för kommunikation.  
  
Alla tre respondenter anser sig tillgängliga för projektdeltagarna vid eventuella funderingar. 
Ibland upplever Bea att hon rapporterar och kommunicerar mer än hon faktiskt ”arbetar”. 
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 IT-konsult AB 
 

Empiri 
Alla tre respondenter ser kommunikation som en jätteviktig del inom projektarbeten. Katarina 
förklarar att hur kommunikationen ska ske under projektets gång, brukar fastställas i 
projektplanen i början av ett projekt. Mailkontakt är en vanlig kommunikationskanal, även 
Sharepoint, för att kunna samla projektets olika dokument som finns inom projektgruppen. 
Klara förklarar att möten där man involverar olika delprojekt underlättar samarbete dessa 
emellan. 
  

Att vara öppen mot varandra är viktigt, att man tittar åt samma håll underlättar 
samarbete. (Klara) 

  
Det är jätteviktigt att man förstår och respekterar varandra, varandras 
arbetsuppgifter och hjälper varandra. Som IT-konsult sitter man i en grupp med andra 
konsulter där man tillsammans ska åstadkomma någonting för att göra kunden nöjd 
och skapa mervärde för kunden. (Klara)  
  
Kontinuerlig kommunikation mellan och ut till alla projektets parter är jätteviktigt för 
att undvika misstolkningar kring exempelvis projektets förväntade utkomst. (Klas) 
  

Storbank AB & IT-konsult AB  
 
Analys 

Kamél (2014), Avots (1969), Pinto & Slevin (1987) samt Hoegl & Gemuenden (2001) belyser 
alla vikten av en god kommunikation i en projektgrupp, för att kunna leverera framgångsrika 
projekt. Alla sex respondenter från Storbank AB och IT-konsult AB antyder även de på att en 
god kommunikation är viktig och underlättar bl.a. samarbete i projektarbetet. Pinto & Slevin 
(1987) talar om värdet av upprättandet av ett lämpligt nätverk samt kommunikation med och 
mellan alla berörda parter vid implementering av ett projekt. Denna teori bekräftas i alla sex 
intervjuer där bland annat Sharepoint framhävs av båda organisationerna som en bra 
kommunikation-plattform projektgruppen emellan, och där man samlar och delar projektets 
olika dokument som projektgruppen kan ta del av. Bea (Storbank AB) berättar att det ibland 
känns som hon rapporter mer än hon faktiskt arbetar i vissa projekt, att hon är den som 
kommunicerar mellan alla parter. Detta kan liknas vid Charlotte Simonssons forskning om att 
80 % av chefernas tid går åt till att kommunicera, vilket enligt Kamél sannolikt är jämförbart 
med en projektledares vardag (Kamél 2014). 
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Sammanställande analys Storbank AB och IT-konsult AB: Kommunikation 
och samarbete 
 
Gemensamma utgångspunkter 

• Båda organisationerna ser kommunikation som en jätteviktig del i projektarbetet 
(framgångsfaktor). 

• En bra kommunikation bidrar till att projektgruppen arbetar mot samma mål och 
förstår projektets syfte bättre (framgångsfaktor). 

• Kommunikation underlättar problemlösning då projektdeltagare genom samarbete kan 
hjälpa varandra, och därmed lösa problem tillsammans (framgångsfaktor).  

• Kommunikationsverktyg (Sharepoint) underlättar samarbete och distribuering av 
dokument projektgruppen emellan (framgångsfaktor). 

• Möten bidrar till ett bättre samarbete och underlättar kommunikation ut till och 
projektgruppen emellan (framgångsfaktor).  

 
Skilda utgångspunkter 

• På Storbank AB består arbetet som projektledare till en stor del av att kommunicera 
(och därför är kommunikation en viktig framgångsfaktor). 

  

4.11 Kundernas krav och involvering av slutkund och 
slutanvändare 

Storbank AB 
 

Empiri 
Alla tre respondenter ser ett värde i att få feedback för sitt utförda arbete efter varje sprint i 
det agila arbetssättet, från beställare eller kund. 
  
Bea ser en utmaning i att omvandla kundens krav till någonting konkret. Det finns ibland 
oklarheter kring hur man ska börja arbetet trots att kunden har sagt sitt och det inte finns 
någonting mer att få ut av kunden. Man måste oftast hålla sig till beställarens krav, däremot 
får man friare tyglar lokalt, i Sverige, än internationellt. 
  

Fyller inte projektet kundens krav är det ett misslyckat projekt som inte fyller sitt syfte. 
(Bea) 

  
Benjamin menar att han i det stora hela förhåller sig till beställarens krav, men att 
organisationen har en kultur där det är okej att ifrågasätta. Han förklarar att 
bankorganisationen är en hierarkisk organisation med tydliga nivåer, men samtidigt inte. Man 
lyssnar trots detta till medarbetare nedåt i organisationen, om någon exempelvis har 
förändrings- eller förbättringsförslag. Det finns ett stort förtroende och tilltro genom alla led 
nedåt i organisationen, speciellt upplevt inom den svenska marknaden. Björn anser, likt sina 
kollegor, att han relativt sett brukar hålla sig till beställarens krav. 
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 Analys 

Pinto & Slevin (1987) menar att kundacceptans är en viktig del i projektarbetet, vilket Bea 
styrker genom sin beskrivning om att ett projekt som inte fyller kundens krav, är ett 
misslyckat projekt som inte fyller sitt syfte. Dessutom gillar alla tre respondenter att få 
feedback för sitt utförda arbete från beställare eller kund. Alla tre respondenter är eniga om att 
kundens krav är viktiga och några man oftast håller sig till fullt ut. I studien om byggprojekt 
av Zhang, Wu & Shen (2015) visade det sig att kundens roll är avgörande, där kunden ofta 
vill se omedelbara resultat. Även fast dessa projekt verkade inom byggbranschen, kan detta 
dras en parallell till vad Björn antydde på om kundens krav. Björns berättar att han kan känna 
otålighet från beställaren (kunden) av projektet att genomföra en snabb leverans, och att detta 
är en utmaning då man samtidigt måste möta oförutsägbara förändringar i omgivningen, vilka 
kräver tid.  
  

IT-konsult AB 
 

Empiri 
Klara förklarar att beställaren även är betalaren av projektet och därför måste man alltid 
stämma av med denna vid förändringar som kan påverka exempelvis tid och budget. Men om 
däremot mindre förändringar görs inom projektet som leder till förbättringar men som inte 
påverkar någon faktor, tar man inte med beställaren i beslut. Klas upplever att han kan känna 
tidspress från kunden om att färdigställa projektet, då fakturering per arbetad timme är vanligt 
som konsult. Katarina berättar att hon tror att det är viktigt att hålla sig till krav när man tar 
fram en produkt. Sedan fortsätter hon förklara att de projekt hon har lett har inte varit 
beroende av några krav, det har istället handlat om uppgraderingar som ska genomföras.  
  
Alla tre respondenter ser fördelar i att ha med användarna tidigt i processen, för att ta del av 
deras åsikter och synpunkter i ett tidigt stadie, samt att kontinuerligt kunna testa mot dessa. 
Detta för att undvika att onödigt arbete och tid läggs på sådant som kunden ändå inte vill ha i 
slutändan. En viktig fördel enligt Klara med att ha med alla inblandade i projektet redan från 
start är att alla får vara med och skapa en uppfattning kring hur lång tid olika delar kommer 
att ta, samt ta del av vilka krav som ställs på olika områden. 
  

Det kan vara så ibland att man inte har med användarna tillräckligt tidigt i processen, 
och då kan man behöva börja om från början i vissa delar för att kunden inte är nöjd 
med resultatet. Viktigt är alltså att ha med användarna tidigt i processen och att 
kontinuerligt dema systemet för dessa för att få upp saker som man har tänkt fel kring. 
(Klara) 

  
Katarina berättar att i ett projekt hon drev var man inte riktigt säker på om det system som 
levererats verkligen var det som användarna ville ha. Av denna anledning involverades 
användarna i processen, vilket ledde till förbättringar av systemet. “Det hade självklart varit 
bättre att ha med användarna redan från start, men det löste ju sig ändå. Alltid lär man sig 
någonting nytt” (Katarina). 
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Analys 

Att kundens krav är viktiga att ta hänsyn till bekräftas av Pinto & Slevin (1987) som menar på 
att kunden inte alltid kommer att acceptera projektets resultat även fast föregående steg har 
uppfyllt de aktuella kraven. Även i Dvir et al. (2003) studie påvisades att utvecklingen av 
krav och specifikationer är beroende av ett nära samarbete med slutanvändaren, samt att 
slutanvändare bör involveras redan i projektets första steg och fortsätta tills projektet är 
fullföljt och nått sin framgång. Pinto & Slevin (1987) ser även kundrelationer som en kritisk 
framgångsfaktor, att det är viktigt att alla berörda parter kommunicerar och lyssnar till 
varandra vad gäller behov och förväntningar.  
  
Dessa teorier bekräftas av alla tre respondenter som ser fördelar i att ha med användarna tidigt 
i processen, för att ta del av deras åsikter och synpunkter i ett tidigt stadie, samt att 
kontinuerligt kunna testa mot dessa. Klas menar att budget är ett relativt känsligt ämne då 
fakturering per arbetad timme är vanligt som konsult, och därför kan han uppleva tidspress 
från kunden om att färdigställa projektet. Detta kan dras en parallell till Zhang, Wu & Shens 
(2015) studie om att kundens roll är avgörande och att denna ofta vill se omedelbara resultat.  
  

Sammanställande analys Storbank AB och IT-konsult AB: Kundernas krav 
och involvering av slutkund och slutanvändare 
 
Gemensamma utgångspunkter 

• Ett nära samarbete med slutanvändare och slutkunden är viktigt, samt att ta hänsyn till 
dessas krav (framgångsfaktor). 

• Otålighet från beställaren av projektet/kunden om att färdigställa projektet (utmaning). 
• Kundens/beställarens krav är viktiga och avgörande. 

 
Skilda utgångspunkter 

• Projektledarna på Storbank AB upplever att de får friare tyglar lokalt (i Sverige), än 
internationellt. 

  

4.12 Projektledarens roll 

Storbank AB 
 

Empiri 
Alla tre respondenter uttrycker sig om projektledarens roll i stil med att denna är “otroligt 
stor”. Projektledaren måste enligt Bea vara kreativ, få igång projektgruppen och de olika 
aktiviteterna. Man måste vidare, enligt Bea, tycka att det är kul att ha mycket att göra. 
Dessutom måste man ha “ledarskapsskills”, vara intresserad av kreativitet, ha lite kunskap om 
allt och vara en problemlösare. En viktig del av arbetet är att få alla att arbeta åt samma håll 
och samma mål. Man måste kunna hantera konflikter och vara lösningframdrivande och lugn.  
Projektledarens roll är jättestor, de leder hela packet!. (Bea) 
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Jag tror att projektdeltagarna hade varit mer arbetsvilliga och noggranna om 
projektledaren var deras chef. Dessa personer kommer från olika avdelningar med 
olika chefer, det är svårt att få dem att springa åt det håll projektledaren vill. Därför 
är det viktigt att som projektledare ha “ledarskapsskills” och att kunna leda ett team! 
(Bea) 

  
Projektledaren måste motivera projektgruppen och få dem att arbeta efter målet. 
(Björn) 

  
Björn ser ett värde i att projektledaren förstår sin projektgrupp och är tydlig i 
kommunikationen. Viktigt är också att fördela ansvar på rätt sätt. 
  

Analys 

Alla tre projektledare på Storbank AB menar att projektledarens roll är otroligt stor, vilket 
styrker teorin om “fel person som projektledare”, en utav Avots (1969) faktorer som kan ha 
en negativ inverkan för projektframgång. Bea tycker att kreativitet är viktigt för att få igång 
projektgruppen, där Björn uttrycker sig på liknande sätt om att projektledaren måste motivera 
projektgruppen. Detta styrker ytterligare Avots (1969) teori om faktorer som kan ha en 
negativ inverkan på projektframgång, där han nämner just “projektavslut planeras inte” som 
en fallgrop. Under denna faktor tar han upp just att projektledaren bör motivera 
projektgruppen genom att exempelvis långt innan ett projekt avslutats frambringa några 
medel av mening för att tillgodose deltagarnas personliga mål, exempelvis om framtida 
projektuppdrag, och på så sätt skapa engagemang (ibid.). 
  
Vidare är det enligt Bea viktigt att som projektledare kunna leda ett team, och hon delar 
åsikter med Björn om att man måste ha förmåga att få projektgruppen att arbeta mot samma 
håll och mot målet. Dessa synpunkter går att dra en parallell till en av Avots (1969) faktorer, 
“fel person som projektledare”, samt till de Araújo & Drebes Pedrons (2015) studie om vilka 
kompetenser hos IT-projektledare som är viktigast för att generera framgångsrika IT-projekt. 
Där fann man “teamhantering” samt “förmåga att integrera med människor” som två viktiga 
faktorer (de Araújo & Drebes Pedron 2015). Bea hävdar att en projektledare ska vara 
problemlösande, vilket styrker Pinto & Slevins (1987) teori om problemlösning, att kunna 
hantera oväntade kriser och avvikelser från projektplanen under projektets gång. 
  
Bristfällig projektledning, likt Avots (1969) faktor “fel person som projektledare”, visade sig 
vara en utav tre faktorer chefer ansåg som största orsakerna till att projekt misslyckas i en 
studie bland chefer i 96 svenska företag (Kamél 2014). Kamél (2014) menar att synen om 
bristen på ledning som en orsak till misslyckande, med stor sannolikhet finner att orsaken till 
att projekt misslyckas har att göra med brister i kommunikationen. I de Araújo & Drebes 
Pedrons (2015) studie fann man även “förmåga till kommunikation” som en viktig kompetens 
hos IT-projektledare. Dessa teorier styrks av Björn som menar att tydlighet i kommunikation 
är viktigt som projektledare, och av Bea som menar att man måste kunna hantera konflikter 
som projektledare. Vidare ser Björn ett värde i att projektledaren förstår sin projektgrupp, 
vilket kan relateras till Tonnquist (2016) som menar att ett ledarskap som anpassas efter en 
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grupps behov är viktigt för att gruppen ska förvandlas från omogen till mer självgående och 
ansvarstagande. 
  

IT-konsult AB 
 

Empiri 
Alla tre respondenter anser att projektledarens roll är jättestor. Klas berättar att det är viktigt 
att vara strukturerad, tydlig i sin kommunikation och ha förmåga att hantera stressiga 
situationer som projektledare, “annars kan projektet gå hur som helst”. (Klas)  
  

Projektledaren har huvudansvaret för att arbetet i projektet sker på bästa effektiva 
sätt, och är kommunikatör mellan projektdeltagare och beställaren. (Klara) 

  
Klara förklarar att alla revideringar måste tas via projektledaren, som är ansvarig för att i sin 
tur ta detta med beställaren. Projektledaren ansvarar även för uppföljning av tid och budget. 
Det kan vara svårt att vara medveten om sina arbetsuppgifter som konsult, och därför är det 
viktigt som projektledare att skapa en rollbeskrivning med tydliga ansvarsområden och 
instruktioner över hur konsultens timmar ska användas.  
  

Projektledarens roll är jättestor, man har ju högsta ansvar som projektledare. Jag 
måste ställa krav på de jag arbetar med, jag är den som har strikt koll på tid och 
budget och måste utifrån detta ställa krav på projektdeltagarna. (Katarina) 

  
Katarina berättar att om hon märker att någonting går fel i projektet, eller har minsta aning 
kring detta, måste hon kalla till styrgruppsmöte. Mindre problem löser hon på plats. Hon 
berättar vidare att man är ansvarig som projektledare att informera och ta kontakt med alla 
berörda parter inom projektet, exempelvis individer som berörs ute hos kunden. Det gäller här 
att få med de anställda hos kunden på de villkor som gäller under ett projekt. 
  

Analys 

Alla tre respondenter anser att projektledarens roll är jättestor, vilket bekräftar Avots 
(1969)  teori om “fel person som projektledare” som en negativ inverkan för projekt. Alla tre 
respondenter tycker dessutom att aktiviteter som rör kommunikation är viktigt att ha förmåga 
att hantera som projektledare, vilket bekräftar Kamél (2014) synsätt samt resultatet från de 
Araújo & Drebes Pedrons (2015) studie om förmåga att kunna interagera med människor som 
en viktig egenskap hos IT-projektledare. Respondenterna hävdar även att en projektledare 
måste vara strukturerad och kunna ge tydliga riktlinjer till sin projektgrupp. Detta bekräftar 
egenskapen om “teamhantering” från de Araújo & Drebes Pedrons (2015) studie. 
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Sammanställande analys Storbank AB och IT-konsult AB: Projektledarens 
roll 
 
Gemensamma utgångspunkter 

• Projektledaren har en stor, övergripande roll i projekt (framgångsfaktor).  
• Projektledaren bör ha en god kommunikationsförmåga och vara tydlig i sin 

kommunikation (framgångsfaktor). 
• En projektledare bör kunna leda och ställa krav på sina projektdeltagare 

(framgångsfaktor).  
 

Skilda utgångspunkter 
• På IT-konsult AB talar projektledarna om deras uppgifter mer som att kontrollera tid 

och budget, samt att vara strukturerad och kunna ge tydliga riktlinjer till sin 
projektgrupp. På Storbank AB däremot, talas det mer om att engagera, motivera och 
att förstå sin projektgrupp- där man som projektledare bör vara kreativ. 

  

4.13 Projektdeltagares inverkan 

Storbank AB 
 

Empiri 
Alla tre respondenter uppger att projektdeltagarna alltid bör vara medvetna om sina 
arbetsuppgifter samt den förväntade utkomsten av projektet. Enligt Benjamin och Björn ska 
en bra projektdeltagare vara engagerad och ambitiös. Bea och Benjamin tycker det är viktigt 
att projektdeltagare känner ett ägarskap över projektet. Att projektdeltagare ska vara 
samarbetsvilliga och anpassningsbara vid förändring är någonting alla tre respondenter är 
överens om. Drömmen enligt Bea är att ha duktiga projektdeltagare men att så är inte alltid 
fallet, det är väldigt varierande enligt henne.  
  

En bra projektdeltagare måste gilla det ”lite osäkra”. De måste vara problemlösare, 
våga ta initiativ samt ha självförtroende. (Bea) 

  
Projektdeltagare ska vara ifrågasättande och vara konstruktiva, inte bara lyssna till 
projektledarens beslut utan ifrågasätta om man tycker annorlunda om någonting. 
(Benjamin) 
  

Analys 
Det respondenterna nämner om att projektdeltagare bör vara ambitiösa och engagerade 
styrker Jansson & Ljungs (2014) teori som berör ämnet projektdeltagare, där de menar att om 
deltagarna deltar motvilligt och om de är oengagerade kan negativa konsekvenser uppstå. 
Författarna använder begrepp som beskriver olika beteenden som kan uppstå om deltagaren 
inte är engagerad. Om deltagarna är rädda för hur ett misslyckande kommer att påverka dem, 
kommer de tendera att skaffa sig säkerhetsmarginaler och göra sina utfästelser beroende av 
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andras. Om uppskattning från omgivningen är viktigt för deltagare kommer synpunkter kring 
det kommande arbetet att framföras som de tror att andra uppskattar (Jansson & Ljung 2014). 
Sammanfattat kan sägas att osäkerhet hos deltagare är problematiskt ur denna teori, vilket 
styrks av Beas resonemang om att en projektdeltagare bör ha gott självförtroende, gilla “det 
lite osäkra” samt våga ta egna initiativ. 

Pinto & Slevin (1987) presenterar faktorn “problemlösning” i sin studie, vilken berör 
förmågan att kunna hantera oväntade kriser och avvikelser under projektets gång. Detta 
understryker Bea i sin beskrivning om bra egenskaper hos projektdeltagare, att man bör vara 
problemlösare. Alla tre projektledare är dessutom överens om att det är viktigt att man är 
anpassningsbar vid förändringar och samarbetsvillig som projektdeltagare.  

IT-konsult AB 
 

Empiri 
Alla tre respondenter är eniga om att projektdeltagare bör vara samarbetsvilliga. Katarina och 
Klara talar också om att projektet ska tas på allvar och att man ska känna ansvar för det man 
ska göra. Katarina berör även begreppet respekt, att projektdeltagarna har respekt för projektet 
och för projektledaren. Egenskaper som ”lösningframdrivande” tas även upp av Katarina. 
Klara tycker det är viktigt att deltagarna flaggar i tid om dessa behöver hjälp med någonting, 
så att de inte kommer sista dagen och säger att en uppgift inte har gått att lösa.  
  

Jag har erfarenhet av att många IT-tekniker exempelvis vet om att de är så pass 
duktiga på det de gör så att dessa nästan tycker att projektplaner osv. är lite 
“larvigt”. Att få deltagare med denna attityd att följa projektplanen kan vara ganska 
svårt, eftersom att jag faktiskt inte är deras chef utan bara projektledare. (Katarina) 
  

Analys 

Alla tre respondenter är eniga om att projektdeltagare bör vara samarbetsvilliga och dela en 
gemensam bild av målet med projektet, vilket kan dras en parallell till Jansson & Ljung 
(2014) som menar att det viktigt att säkra sig om att deltagarna upplever sitt eget deltagande 
som meningsfullt och att de har jämbördiga förväntningar om projektets mening för att de ska 
förmå samarbeta. 
  
Jansson & Ljung (2014) menar att deltagares föreställning om det kommande arbetet och vad 
de är villiga att dela med sig av till andra kring deras tankar, påverkas av hur de tolkar sin 
egen roll i förhållande till projektet. Om projektdeltagare deltar motvilligt och är oengagerade 
kommer de att tillämpa dessa detaljer mer vårdslöst och oprecist (ibid.). Detta styrker 
Katarinas bild om att exempelvis IT-tekniker kan ha synpunkter om projektplanen som lite 
“larvig”, och att det därför kan vara svårt att få dessa att följa projektplanen.  

 
 



	 55	
	

Sammanställande analys Storbank AB och IT-konsult AB: 
Projektdeltagares inverkan 
 
Gemensamma utgångspunkter 

• Projektdeltagare bör vara samarbetsvilliga (framgångsfaktor). 
 

Skilda utgångspunkter 
• Projektledarna på IT-konsult AB menar att projektet ska tas på allvar som 

projektdeltagare och att man ska känna ansvar för det man ska göra, samt visa respekt 
för projektledaren och projektet i sin helhet (framgångsfaktor). 

• Storbank AB framhäver att en projektdeltagare bör känna ägarskap över projektet 
(framgångsfaktor).  

• På Storbank AB tar projektledarna upp att projektdeltagare bör ta egna initiativ 
(framgångsfaktor).  
  

4.14 Stress 

Storbank AB 
 

Empiri 
Benjamin påpekar att deadlinen för projektet alltid upplevs för tight, vilket alltid känns 
stressat. Björn kan känna en press från beställaren av projektet att ro projektet i hamn och 
samtidigt möta förändringar i omvärlden som kräver revideringar i projektet. Bea instämmer 
med sina kollegor om att stressen i projekt som arbetsform är påtaglig, men att stressen både 
kan vara av positivt och negativt slag. Hon menar att projektformen pressar fram kreativitet 
och att tidsbrist leder till ett bra fokus, vilket även Benjamin instämmer om. Å andra sidan 
kan stress ibland leda till tunnelseende och att man tappar saker mellan stolarna, enligt Bea. 

IT-konsult AB 
 

Empiri 
Klas upplever att han kan känna tidspress från kunden om att färdigställa projektet, då 
fakturering per arbetad timme är vanligt som konsult. Katarina berättar att man som konsult 
inte erhåller så mycket tid till att planera, utan man får en dag när projektet startas och då 
förväntas projektplaneringen vara klar ganska snart. Klara och Klas är eniga om att det är 
vanligt att projekt drar ut på tiden, och att det är svårt att förutspå hur lång tid vissa aktiviteter 
kommer att ta. 
  

Storbank AB & IT-konsult AB 
 
Analys 
Blomberg (2013) har en kritisk syn om projektformen, där han trycker på att tids- och 
kostnadsbegränsningarna pressas allt för hårt och ofta är orealistiska. Konsekvenserna som 
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medförs av de hårda begränsningarna är att ledningen och anställda tappar kraften på grund av 
den stress som tillkommer av att arbeta i ständig press (Blomberg 2013). Söderlund (2005) 
påstår motsatsen- att projektformen pressar fram kreativitet och stimulerar sökandet efter nya 
lösningar hos deltagarna.  

Respondenterna på Storbank AB stödjer Blombergs (2013) teori på olika sätt, exempelvis om 
för tight deadline och press från beställaren att ro projektet i hamn. Bea och Benjamin styrker 
dels Söderlunds (2005) teori om att projektformen pressar fram kreativitet- då båda 
respondenterna nämner att tidsbrist leder till ett bra fokus. Å andra sidan bekräftar Bea 
Blombergs teori (2013) om att de hårda begränsningarna i projekt som arbetsform kan leda till 
stress och att man tappar kraft- detta med sin förklaring om tunnelseende och att tappa saker 
mellan stolarna. 

Klas på IT-konsult AB upplever att han kan känna tidspress från kunden om att färdigställa 
projektet, då fakturering per arbetad timme är vanligt som konsult. Katarina berättar att man 
som konsult inte ges så mycket tid för att planera, utan man får en dag när projektet startas 
och då förväntas projektplaneringen vara klar ganska snart. Klara och Klas är eniga om att det 
är vanligt att projekt drar ut på tiden, och att det är svårt att förutspå hur lång tid vissa 
aktiviteter kommer att ta. Dessa synpunkter från respondenterna styrker Blombergs (2013) 
teori om att tidsbegränsningarna pressas för hårt i projekt. 

Sammanställande analys Storbank AB och IT-konsult AB: Stress 
 
Gemensamma utgångspunkter 

• Kundens krav om att färdigställa projektet genererar tidspress (utmaning). 
• Överlag framhävs projektarbetet som relativt tidspressat (utmaning). 

 
Skilda utgångspunkter 

• Storbank AB:s respondenter tyder på att stress både kan vara positiv och negativ 
(framgångsfaktor/utmaning). 

• IT-konsult AB:s respondenter upplever stress i form av att konsultarbetet innebär en 
mer tidspressad arbetsinsats (utmaning). 

• Deadlinen för projektet känns ofta för tight på Storbank AB (utmaning).  
• Projektdeltagarna på IT-konsult AB upplever det svårt att veta hur lång tid olika 

aktiviteter kommer att ta (utmaning). 
  

4.15 “Vilka faktorer speglar ett lyckat projekt enligt dig?” 

Storbank AB 
 

Empiri 
Alla tre respondenter är eniga om att ett tydligt syfte, ett tydligt mål och planering är viktiga 
faktorer för att kunna leverera framgångsrika projekt. Bea understryker också att ett projekt 
som håller sig inom tid och budget är ett lyckat projekt, Benjamin pekar även han på att ett 
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projekt som håller deadline är viktigt för att nå framgång. Att ett projekt fyller sitt 
förutbestämda syfte och att Scopet faktiskt blir utkomsten av projektarbetet, att det blir 
någonting konkret trots revideringar i Scope, anser Bea vidare vara viktigt. Benjamin tycker 
det är viktigt att vara tydlig med vad man levererar utifrån det man sagt att man ska leverera, 
trots att Scopet förändrats längs vägen. 
  

Ett lyckat projekt har en klar och tydlig leverans! (Benjamin) 
  

Planering är superviktigt tycker jag, och att målet är tydligt, annars blir det svårt att 
planera. (Björn) 
  

IT-konsult AB 
 

Empiri  
Alla respondenter på IT-konsult AB är eniga om att det är viktigt att ha med alla inblandade i 
projektet redan från start. Klara framhäver att en bra estimering från början är viktigt för att 
generera ett framgångsrikt projekt. I det projekt hon leder nu har man inte riktigt estimerat hur 
lång tid de olika delarna i projektet kommer att ta, och då blir det ganska svårt att veta när 
man kommer att bli klar med projektet och att veta hur man ligger till. Katarina och Klas 
anser att ett projekt är lyckat när både budget och tidplan har hållits, men det också är viktigt, 
enligt Katarina, att verksamheten i övrigt inte har lidit av projektet. Både Klara och Klas är 
eniga om att tydliga krav för projektet är viktigt. 
  

Det är viktigt att kraven för projekten är tydliga. (Klas) 
  

Det är viktigt att alla får vara med och skapa en uppfattning från start kring hur lång 
tid olika delar kommer att ta, samt ta del av vilka krav som ställs på olika områden. 
(Klara) 
  

Storbank AB & IT-konsult AB 
 

Analys 

Ur Dvir et al. (2003) studie påvisades att ansträngningar bör läggas i att utforma projektets 
mål och kraven för dess resultat. Detta kan relateras till alla tre respondenternas synpunkter på 
Storbank AB, om att ett tydligt syfte, ett tydligt mål och planering är viktiga faktorer för att 
kunna leverera framgångsrika projekt. Klara och Klas på IT-konsult AB menar på liknande 
sätt att tydliga krav för projektet är viktigt. Däremot påvisades i Dvir et al. (2003) studie att 
utformning av mål och krav dock inte kan genomföras utan slutkunden eller slutanvändaren 
involverad i processen. Även Rook (1986), Selin (1989) och Redmill (1990) har föreslagit 
mötandet av användarspecifikationer som en framgångsfaktor gällande projekt. Alla tre 
respondenter på IT-Konsult AB är styrker detta då alla är eniga om att det är viktigt att ha 
med alla inblandade i projektet redan från start. 
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Sammanställande analys Storbank AB och IT-konsult AB: “Vilka faktorer 
speglar ett lyckat projekt enligt dig?” 
 
Gemensamma utgångspunkter 

• Viktigt med tydliga krav för projektet (framgångsfaktor). 
• Att hålla sig inom ramen för tid och budget (framgångsfaktor).  

 
Skilda utgångspunkter 

• IT-konsult AB:s respondenter anser det viktigt att ha med alla parter från start 
(framgångsfaktor). 

• På Storbank AB framhäver projektledarna att det är viktigt att precisera till kunden 
vad projektet kommer att levereras trots revideringar i Scopet (framgångsfaktor). 
  

4.16 “Vilka utmaningar stöter du på i din roll som 
projektledare?” 

Storbank AB 
 

Empiri 
Björn och Benjamin ser en svårighet i att ta hänsyn till att allas röster vill bli hörda, till 
exempel intressenter och beställaren av projekt. Olika parter har skilda åsikter om exempelvis 
Scopet, där det finns en utmaning i att få de som inte får sin vilja igenom att förstå 
anledningen till detta. Björn kan känna en otålighet från beställaren av projektet att genomföra 
en snabb leverans, samtidigt som marknaden kräver oförutsägbara förändringar, vilka kräver 
tid, men som är viktiga att möta för att ro projektet i hamn. Bea ser en utmaning i att få 
projektdeltagare att arbeta, då man som projektledare inte är chef över dessa. 
Projektdeltagarna blir tilldelade projekt utav deras respektive chefer. Drömmen enligt henne 
är att ha duktiga projektdeltagare men att så är inte alltid fallet, det är väldigt varierande. Bea 
berättar dessutom att hon ser en utmaning i att implementera det konsultbyrån skapat.  
  

Det kan vara svårt att vara pedagogisk nog att implementera och styra upp det som 
resurserna på konsultbyrån har skapat. (Bea) 

  
Det är en utmaning att få ihop deltagare som sitter utspritt, då jag inte har dessa nära 
till hands hela tiden. (Björn) 

  

IT-konsult AB 
 

Empiri 
Klara upplever att tiden alltid överskrids i projekt och att problem ständigt dyker upp, det kan 
exempelvis handla om att man inte har miljöerna på plats, det finns alltid aktiviteter som drar 
ut på tiden. I de flesta projekt Klara och Klas lett har saker och ting alltid tagit längre tid än 
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vad man trott och projektet varit mer komplext än man förutspått. Oj, ja, det är en bra fråga, 
men att lyckas sätta bra tidsramar, det är någonting som är otroligt svårt. (Klas) 
  

Det är svårt att sätta en rimlig tidplan på aktiviteter som inte finns från föregående 
projekt. Dessutom är det svårt att som projektledare att veta hur lång tid exempelvis 
utveckling av aktiviteter kommer att ta... det är också en utmaning att ta hänsyn till 
alla parters åsikter och att involvera dessa i beslut. (Klara) 

  
Eftersom att jag är konsult och projektledare, blir jag inkastad i projekt väldigt 
snabbt, och då gäller det att lära känna kunden väldigt snabbt och att förstå kundens 
krav. Det är också en utmaning att först hitta alla integrationer och få med alla 
berörda parter i projektet, och att få tag i alla inblandade, detta tar tid. Samtidigt 
anser jag att ett projekt som inte håller tid och budget är ett misslyckat projekt. 
(Katarina) 

  

Storbank AB och IT-konsult AB 
 

Analys 

Alla sex respondenter på de två organisationerna framhåller på olika sätt att arbete i 
projektform innebär tidspress och förhållning till olika resurser. Detta kan relateras till 
Blombergs (2013) syn om projektformen, att tid- och kostnadsbegränsningarna är, enligt 
honom, för hårt pressade i projekt. 
  
Framhållet av Björn på Storbank AB i frågan om utmaningar med projekt, att han brukar 
uppleva otålighet från beställaren av projektet att genomföra en snabb leverans, går att dra en 
parallell till Zhang et al. (2015) studie. I studien drogs en slutsats om att kunden ofta vill se 
omedelbara resultat. Respondenterna på IT-konsult AB ser en svårighet i att fastställa en 
rimlig tidplan för aktiviteter som inte finns från föregående projekt. Detta styrker Blombergs 
(2013) om att det finns en risk att framtida projekt är helt olika tidigare projekt.  
 

Sammanställande analys Storbank AB och IT-konsult AB: “Vilka 
utmaningar stöter du på i din roll som projektledare?” 
 
Gemensamma utgångspunkter 

• Svårt att leda deltagare man inte är chef över (utmaning). 
• Få tag i/få ihop alla berörda parter för projektet (utmaning). 
• Att ta hänsyn till alla olika parters åsikter i ett projekt (utmaning). 

Att möta revideringar i omvärlden samt komplexitet, och samtidigt hålla sig inom 
ramen för tid och budget (utmaning).  
 

Skilda utgångspunkter 
• IT-konsult AB:s respondenter ser en svårighet i att fastställa en rimlig tidplan för 

aktiviteter som inte finns från föregående projekt (utmaning). 
• På Storbank AB framhävs i denna fråga en otålighet från beställaren av projektet att 

genomföra en snabb leverans (utmaning). 
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• På Storbank AB kan det vara svårt att implementera det som extern arbetskraft skapat, 
dvs. konsultbyråer. 

  

Sammanfattning empiri och analys 

I empiri-och analysavsnittet har likheter och skillnader skådats om utmaningar och 
framgångsfaktorer framhållna av de två organisationerna, vilka har kopplats till teorin. För 
en mer överskådlig bild över dessa faktorer skapades tabell 1 & 2 som underlättar förståelse 
för de resonemang som kommer att föras i nästkommande avsnitt, slutdiskussion. Här 
kommer de viktigaste sammanfattningarna utifrån resultatet att presenteras, samt ett antal 
dragna slutsatser. 
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5. Slutdiskussion 
Projekt som organisationsform är i dagsläget relativt “ny”. Detta skulle kunna vara en 
förklaring till varför det saknas forskning om projektledning för mer specifika branscher och 
områden, och även för interna och externa projekt. 
  
I denna uppsats har interna och externa projektledares syn kring framgångsfaktorer och 
utmaningar undersökts och jämförts, där syftet med undersökningen var att bedöma om dessa 
faktorer skiljer sig åt i interna kontra externa projekt samt inom de två undersökta 
branscherna. Genom att återvända till studiens problemställning och forskningsfråga är det nu 
möjligt att konstatera och dra slutsatsen om att vissa framgångsfaktorer och utmaningar skiljer 
sig inom externa och interna projekt, samt för IT-projekt respektive icke-IT projekt (således i 
olika branscher).  
  
Forskningsresultaten i denna studie stöder följaktligen vårt antagande om att 
framgångsfaktorer och utmaningar skiljer sig inom interna och externa projekt samt inom 
olika branscher. Resultaten från undersökningen styrker även tidigare forskningsresultat, och 
tillför därför stöd om att denna mer allmänna forskning om projektledning fungerar inom 
många områden i projekt, men således inte inom alla. 
  
Ett av de mest betydelsefulla resultaten från studien är att en god, tydlig och regelbunden 
kommunikation med och mellan alla berörda parter i ett projekt ses som en grundpelare och 
en gemensam framgångsfaktor inom fler områden organisationerna emellan. Kommunikation 
underlättar, utifrån studiens resultat: fungerande projektledning, samarbete, att få 
projektgruppen att arbeta mot samma mål, involvering av slutanvändare, nödvändiga 
revideringar i projektet osv. I det stora hela verkar det vara just ett agilt arbetssätt som 
förespråkas enligt oss forskare, där just kommunikation har betydande och central roll. 
Studiens resultat har visat rent generellt på många likvärdiga uppfattningar organisationerna 
emellan om utmaningar och framgångsfaktorer, som dessutom har bekräftat teorin. Skillnader 
som gått att urskilja ur resultaten kommenteras nedan. 

5.1 Skillnader i utmaningar och framgångsfaktorer mellan 
externa och interna projekt 
En skillnad mellan externa och interna projekt som påvisats utifrån studiens resultat är att i 
interna projekt tar man stor hänsyn till sina egna kunders preferenser, och ser deras efterfråga 
som avgörande för hur projektet i sin tur utformas. Av denna anledning är varken tid eller 
budget lika strikta faktorer för projektledaren att förhålla sig till i interna projekt, utan 
kundens efterfråga har den mer centrala betydelsen. I externa projekt är det snarare beställaren 
av projektet som bestämmer de övergripande ramarna för tid och budget, där man som extern 
projektledare inte har lika fria tyglar. Att som projektledare driva externa projekt är mer 
hektiskt enligt studiens resultat. Detta på grund av de mer strikta reglerna och förväntningarna 
att förhålla sig till, samt i och med att man som konsult vanligtvis kostar per arbetad timme. 
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 Inom interna projekt visar studiens resultat på att man som projektledare i viss mån tar 
hänsyn till projektdeltagarnas personliga mål med deras deltagande, exempelvis för personlig 
yrkesutveckling. Detta är ingenting som förekommer i studiens externa projekt. Detta resultat 
påvisar en logisk följd om att denna aktivitet är enklare att utföra inom interna projekt, då 
man möjligtvis har en relation till och en bättre översikt över projektdeltagarnas situation, och 
därför enklare kan ta hänsyn till deras personliga mål. En diskussion förd utifrån detta resultat 
av studiens forskare är att detta kan bero på att man vill se till organisationens bästa i de 
interna projekten, och därför utvecklar sina medarbetare på personlig yrkesnivå för att 
generera motivation inför projekt. Detta innebär i sin tur för organisationer som arbetar i 
interna projekt att deras anställda är mer motiverade och engagerade i sitt deltagande i 
projektarbeten. 
  
Resultatet från studien visar även på att projektledare i externa projekt framhåller det viktigt 
att känna ansvar för projektet som projektdeltagare, samt att visa respekt för projektledaren. 
Det kan enligt resultatet förekomma en opassande attityd mot externa projektledare. Ur detta 
resultat har det förts en diskussion av studiens forskare om en logisk följd: projektdeltagare i 
externa projekt behandlar order från den externa projektledaren mer vårdslöst än vid interna 
projekt, då man rimligtvis inte behöver arbeta med denna projektledare på nytt i kommande 
projekt. På samma sätt, utifrån studiens resultat, anser projektledare i interna projekt det 
viktigt att förstå sin projektgrupp. Ur detta dras ett rationellt resonemang om att det troligtvis 
är lättare som projektledare att förstå en projektgrupp som härstammar från samma företag, då 
man eventuellt har arbetat med samma personer tidigare och delar samma kunskap och 
organisationsspråk. 
  
I externa projekt, med utgångspunkt i studiens resultat, ser projektledare en utmaning i att 
fastställa en rimlig tidplan för aktiviteter som inte finns från föregående projekt. De 
framkomna resultaten i studien skulle kunna grundas i att man arbetar i så pass skilda projekt 
från gång till gång i externa projekt, och att externa projektledare därför upplever denna 
utmaning mer framträdande än vad projektledare inom interna projekt gör. 

5.2 Skillnader i utmaningar och framgångsfaktorer inom 
IT-projekt och icke-IT projekt 
Studiens resultat har visat exempel på att omvärlden kräver ständiga förändringar i 
projektarbeten, vilket bekräftar teorin. Inte minst verkar det vara, med hänsyn till studiens 
resultat, just den snabbt utvecklande digitaliseringen som kräver revideringar i projekten. Av 
studiens resultat påvisas att agila metoder lämpar sig bäst vid tillämpning i IT-projekt, snarare 
än i icke-IT projekt. Båda organisationerna i studien har en positiv bild av det agila 
arbetssättet inom just IT-projekt, då metoderna bidrar till bland annat ett närmare samarbete. I 
studiens inledande del kunde vi se att inom banksektorn kräver marknad och omvärld att IT-
systemen utvecklas, och dessutom att det agila arbetssättet blir mer vanligt förekommande 
inom banksektorn. Ur en diskussion härledd av studiens forskare kring detta, samt utifrån 
studiens resultat om agila metoder inom IT-projekt, görs en koppling till agila metoders värde 
för främst IT-projekt. Studiens resultat har bekräftat att stelbenta organisationer blir mer 
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organiska (mer agila), där de två studerade organisationerna med tiden har börjat arbeta mer 
agilt och fortsatt arbetar på detta sätt. 
  
De i studien framkomna resultaten antyder på att IT-kompetens är svårast att få tag i och den 
kompetens som är mest efterfrågad, och som dessutom är känsligast för avsaknad. Ur detta 
förs en diskussion kring att den snabbt ökade digitaliseringen bidragit till att kompetens och 
verklighet inte stämmer överens med varandra, då IT-kompetensen verkar ses lite som 
“guldklimpar” på marknaden. Den förda diskussionen av forskarna om att agila metoder 
lämpar sig bäst eller extra bra för IT-projekt bekräftar studiens problemställning om SEB:s 
utveckling av IT-plattformar. Källor till denna granskning menade att projektet gick fel från 
början då man valt äldre modeller för projekt- och utvecklingsmetoder, istället för att arbeta 
med mer moderna agila metoder som Scrum. Här styrks ännu mer agila metoders betydelse 
av tillämpning i IT-projekt, inte minst inom banksektorn.  

5.3 Förslag till framtida forskning 
Studiens upptäckter har gett följande insikter för framtida forskning: att nya forskningsprojekt 
borde koncentreras på att undersöka just framgångsfaktorer samt utmaningar vanligt 
förekommande inom mer specifika branscher, samt för externa och interna projekt. Framtida 
studier som utforskar hela projektgrupper (alla deltagare i en projektgrupp inklusive 
projektledaren) samt andra parter som beställare, kund, intressenter osv. skulle vara av värde 
för att få en tydligare bild av projekt som arbetsform. 
  
En annan tanke kring framtida forskning är att denna bör utvecklas samt fokuseras kring IT-
projekt och hur dessa projekt bäst bör ledas samt utföras, då samhället har blivit och blir mer 
digitaliserat. Mycket av den teori som finns i dagsläget om projektledning och som dessutom 
är gammal fungerar än idag övergripande på projekt, dvs. både på IT respektive icke-IT 
projekt, men IT-projekt kräver utöver detta fler metoder (agila) och krav för att drivas mer 
effektivt. När den äldre forskningen skapades fanns inte samma tekniska tillgångar som i 
dagsläget och förändringstakten i omvärlden var inte lika hög, mycket av just den 
anledningen. Med hänsyn till detta bör vikt läggas vid forskning om kraven för just IT-
projekt, där agila metoder har visat sig bistå en betydande och central roll.  
  
God, tydlig och regelbunden kommunikation ansågs vara den viktigaste grundpelaren och 
framgångsfaktorn ur studiens resultat, och därför ger detta en insikt i att framtida forskning 
bör behandla hur man når fram till en bättre kommunikation i projekt. Vi forskare av denna 
studie är eniga om att agila metoder/ett agilt tänk kan vara en lösning för en förbättrad 
regelbunden kommunikation i projekt, trots att studiens resultat påvisade dessa metoder bättre 
lämpade för IT-projekt. Motivet till detta är att vi har sett ur studiens resultat att många 
aktiviteter inom agila metoder leder till just en förbättrad, regelbunden kommunikation 
(exempelvis daily scrums), och ur detta ett förbättrat samarbete. Regelbunden kommunikation 
med slutanvändaren gynnas dessutom av metoden som förespråkar att testa mot dessa, vilket 
också visade sig vara värdefullt i studien, i alla typer av projekt.  
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Det som ansågs mindre bra om agila metoder inom icke-IT projekt utifrån studiens resultat 
var att dessa metoder kräver onödig tid i form av dagliga möten, då man utanför IT-
arbetsuppgifter ofta arbetar med samma sak under en längre tidsperiod. Av denna anledning 
skulle framtida forskning eventuellt kunna beröra agila metoders olika grad av 
implementering i olika typer av projekt. Huruvida man bör tillämpa metoderna fullt ut är en 
övervägning i sig, där metoderna eventuellt bör tillämpas mer omfattande och strikt i IT-
projekt, exempelvis i form av daily-scrums och kortare sprintar, men där det räcker för ett 
icke-IT projekt att ta del av de fördelar som passar för respektive projekt. Detta skulle 
exempelvis kunna innebära att man arbetar i längre sprintar samt för statusmöten 
veckovis/månadsvis osv. Med andra ord bör man hålla de agila metoderna lite “löst kopplade” 
inom icke-IT projekt. 
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Bilagor 
	
Bilaga 1 - Intervjuguide 

Allmänt om respondenten 

1.     Hur gammal är du? 
2.     Hur lång erfarenhet har du i din roll som projektledare? 
  

Allmänt om projektledning 

3.  Vilka faktorer speglar ett lyckat projekt enligt dig? 
4.  Vilka faktorer speglar ett misslyckat projekt enligt dig?  
5.    Vilka utmaningar stöter du på i din roll som projektledare? 
6.  Finns det några utmaningar du betraktar återkommande i varje projekt? 
7.  Gällande den planerande fasen- fastställs projektets mål alltid innan det påbörjas? 
8.  Beskrivs projektets mål likadant till alla berörda parter av projektet eller anpassas 

dessa? 
9.  Är tidplanen för projekt rimlig, och vem fastställer denna? 
10.  Är budgetplanen för projekt rimlig, och vem fastställer denna? 
11.  Brukar ni hålla er inom ramen för tid och budget i era projekt? Om inte- vad 

brukar vara orsaken till överskridandet? 
12.  Är ni öppna för förändringar om bättre vägar och idéer upptäcks under projektets 

gång? 
13.  Har ni någon gång behövt göra någon/några förändringar i ett projekt? Om ja- kan 

du beskriva en förändring? 
14.  Hur väl förhåller du dig till beställarens krav under ett projekt? 
15.  Hur stor betydelse anser du att projektledaren har för att arbetet skall fungera? 
16.  Brukar du arbetar efter en viss modell eller ett ramverk när du leder ett projekt 

(projektverktyg)? 
17.  Är du certifierad inom projektledning? 
18.  Hur påverkar eventuell stress dig och projektgruppen? 
19. Involveras slutkunden/slutanvändaren i processen? om ja- på vilket sätt? 

Projektdeltagare 

20.  Hur tycker du att en bra projektdeltagare skall vara (viktiga egenskaper)? 
21.  Hur viktigt är samarbete projektdeltagarna emellan för projektets välgång? 
22.  Anser du att projektdeltagarna strävar efter/har samma mål med sitt deltagande? 
23. Tar ni hänsyn till projektdeltagarnas mål med deras deltagande? 
24.  Anser du att varje projektdeltagare är medveten om sina arbetsuppgifter? 



		

25.  Vet alla i projektgruppen om den förväntade utkomsten av och meningen med 
projektarbetet? 

26.  Anser du att kompetens hos projektdeltagarna är viktigt för projektets välgång? 
27.  Kräver varje projekt unik erfarenhet och kunskap hos de inblandade? 
28.  Vilken inverkan skulle du säga att nyexaminerade anställda har inom 

projektarbeten? 
29.  Använder ni något verktyg för att dela information de berörda parterna emellan? 

Agila metoder 

30.  Arbetar ni agilt? Om ja- på vilket sätt? 
31.  Bidrar det agila arbetssättet till några förbättringar inom ramen för projekt? Hur? 
32.  Bidrar det agila arbetssättet till några försämringar inom ramen för projekt? Hur? 

  
  
  
  
  



		

Tabell 1 

Framgångsfaktorer 

Storbank AB IT-konsult AB Teori 
 

Förhållning till tid  
och budget 

 
Förhållning till tid och 

budget 

 

• Mötande av tid och budget (Rook 
(1986), Selin (1989), Redmill (1990), 
Might & Fischer (1985) samt Larsen & 
Gobeli (1989)) 

 
Tillämpning av agila 

metoder i (främst) 
 IT-projekt 

 
Tillämpning av agila 

metoder 

 

• Användning av agila metoder i projekt 
(Gustavsson (2013), Tonnquist (2016),  
Christensen & Kreiner (1997)) 

 
Gemensamt fackligt 

språk 

 
Projektmodeller 

 

• Projektmodeller/Gemensamt fackligt 
språk (Tonnquist (2016), Söderlund 
(2005), Pinto & Slevin (1987)) 

 

Samlad kompetens & 
erfarenhet för projekt 

 

Samlad kompetens & 
erfarenhet för projekt 

 

• Samlad kompetens & erfarenhet för 
projekt (Tonnquist (2016)) 

 

Att ha med 
nyexaminerade 

deltagare i projekt 

 

Att ha med 
nyexaminerade deltagare i 

projekt 

 

• Att ha med unga, oerfarna 
projektdeltagare i projekt (Blomberg 
(2003), (Jansson & Ljung 2014)) 

 
Tydliga projektmål 

 
Tydliga projektmål 

 

• Tydliga projektmål (Tonnquist (2016), 
Söderlund (2005) Pinto & Slevin 
(1987), Avots (1969)) 

 
Deltagare har en 

gemensam förståelse för 
projektets mål och syfte 

 
Deltagare har en 

gemensam förståelse för 
projektets mål och syfte 

 

• Deltagare delar en gemensam förståelse 
för projektets mål/delad mental modell 
(Pinto & Slevin (1987), Jansson & 
Ljung (2014), Tonnquist (2016), 
Söderlund (2005) & Salas et al. (2005) 

 

 
En god & tydlig 

kommunikation alla 
parter emellan 

 

 
En god & tydlig 

kommunikation alla parter 
emellan 

 

• Förmågan till kommunikation 
• Kommunikation är av yttersta betydelse 

i projektledning (Kamél (2014), Avots 
(1969), Pinto & Slevin (1987) samt 
Hoegl & Gemuenden (2001)) 



		

 

Ingen åsikt framhävd 
 

Ha med användarna tidigt 
i processen 

 

• Slutanvändare bör involveras redan i 
projektets första steg (Dvir et al. (2003) 

 
 

Feedback om utfört 
arbete från 

beställare/kund 

 
 

Kontinuerligt  
testa system mot 

slutanvändare/slutkund 

 

• Nära samarbete med slutanvändare 
• (Dvir et al. (2003), Pinto & Slevin 

(1987), Gustavsson (2013), Tonnquist 
(2016) 

• Mötande av användarspecifikationer 
(Rook (1986), Selin (1989), Redmill 
(1990), Kamél (2014)) 

 

Samarbetsvilliga 
projektdeltagare 

  
 

Samarbetsvilliga 
projektdeltagare 

 

• Säkra sig om som projektledare att 
deltagarna upplever sitt eget deltagande 
som meningsfullt, för att de ska förmå 
samarbeta (Jansson & Ljung (2014), 
Blomberg (2003), Blomberg (2013)) 

 

Tydliga krav för 
projektet 

 

Tydliga krav för  
projektet 

 

• Tydliga krav för projektet (Pinto & 
Slevin (1987), Dvir et al. (20039) 

 

Projektledarens roll 
jättestor 

 

Projektledarens roll 
jättestor 

 

• Rätt person som projektledare (Avots 
(1969)) 

 
Kunna leda ett team 
mot samma håll/mot 

målet som projektledare 

 
Projektledare bör vara 

strukturerade och kunna 
ge tydliga riktlinjer 

 

• Rätt person som projektledare 
• Teamhantering 
• Förmåga att interagera med människor  

(Avots (1969), Araújo & Drebes 
Pedrons (2015), Pinto & Slevins (1987), 
Kamél (2014)) 

 
Rätt kompetens 

 
Rätt kompetens 

 

• Föreskriven kompetens/situationens 
krav på kompetens (Tonnquist (2016), 
Pinto & Slevin (1987)) 

 

Ingen åsikt framhävd 
 

Certifierade projektledare 
 

• Certifierade projektledare & 
projektdeltagare (Tonnquist (2016)) 

 
Ta hänsyn till deltagares 
personliga mål med sitt 
deltagande i projektet 

 
Ingen åsikt framhävd 

 

• Ta hänsyn till deltagares personliga mål 
med sitt deltagande i projektet (Jansson 
& Ljung (2014)), Blomberg (2003), 
Blomberg (2013), (Hoegl & Gemuenden 
(2001), Avots (1969)) 

 

Tabell 1: Gemensamma och skilda framgångsfaktorer Storbank AB, IT konsult AB samt teori. 



		

Tabell 2  

Utmaningar 

Storbank AB IT konsult AB Teori 
 

Agila metoder tidskrävande 

 
Agila metoder är 

tidskrävande 

 

• Agila metoder innehåller 
strukturerade processer och 
dokumentation (Blomberg 
(2013)) 

 
Avsaknad av IT-kompetens 

 
Avsaknad av IT-kompetens 

 

• Tekniska uppgifter kräver rätt 
kompetens och expertis (Pinto 
& Slevin (1987)) 

Deltagare har olika mål med 
projektet (olika staber)/sitt 

deltagande (inverkan på 
personligt plan) 

Deltagare har olika mål med 
projektet (i olika delprojekt)/ 

sitt deltagande (från andra 
företag) 

 

• Deltagare har olika mål med 
projektet/sitt deltagande 
(Blomberg (2013)) 

 
Otålighet från 

kunden/beställaren av 
projektet om att färdigställa 

det 

 
Tidspress från 

kunden/beställaren av 
projektet om att färdigställa 

det 

 

• Kunden vill ofta se 
omedelbara resultat  
(Zhang et al. (2015)) 

• Tid- och 
kostnadsbegränsningarna för 
hårt pressade i projekt 
(Blomberg (2013)) 

 
Ingen åsikt framhävd 

 

Fastställa en rimlig tidplan 
för aktiviteter som inte finns 
från föregående projekt 

 

• Risk för att framtida projekt är 
helt olika tidigare projekt 
(Blomberg (2013)) 

 

Nyexaminerade kan besitta 
en viss osäkerhet 

 

Ingen åsikt framhävd 
 

• Oerfarna projektdeltagare är 
mer osäkra (Tonnquist (2016)) 

 
Ingen åsikt framhävd 

 
Konsultarbetet innebär en 

mer tidspressad arbetsinsats 

 

• Tid- och 
kostnadsbegränsningarna för 
hårt pressade i projekt 
(Blomberg (2013)) 

 
Tabell 2: Gemensamma och skilda utmaningar Storbank AB, IT konsult AB samt teori. 
 


