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Förord 

Under hösten 2007 har vi arbetat med denna studie. Studien har varit utmanande, lärorik och 

spännande. Ämnet har en tydlig koppling till vår allmänna inriktning, nämligen logistik. 

Optimering av flöden och affärsprocesser är logistikerns utmaning och projekt, är logistikerns 

verktyg. Inspiration till studien har vi hämtat på alla tänkbara och otänkbara ställen. 

Studiekamrater, gästföreläsare, familjer, alla våra tålmodiga vänner, respondenter och lärare som 

lyssnat och hjälpt oss i vårt arbete. Ett riktat tack vill vi ge vår handledare Jan Öhrming och de 

respondenter som varit till stor hjälp med sin konstruktiva kritik. 

 

Värdorganisationen för denna studie får ett mycket stort tack för det positiva intresse och 

bemötande som de visat oss och vårt arbete. 
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Sammanfattning 

Denna fallstudie avser att titta på kritiska faktorer i projektimplementering. 

Projektimplementering avser hela genomförandet av projekt efter att avtal har tecknats till avslut, 

då kunden och leverantören har uppfyllt sina respektive åtaganden. Kritiska faktorer är 

kommunikation, ledningens stöd, planering, personal, teknik, kundens acceptans,  

kundkonsultation, samordning och problemlösning. Punkterna är sammanfattade i Schultz, Selvin 

och Pintos Projekt Implementerings Profilen (PIP). Projekt kännetecknas av de, med dedikerade 

resurser under en begränsad tid, skall nå projektetmålet, vilket kan vara en nog så stor utmatning. 

Studien utgår från intervjuer med projektkonsulter från IT-företaget EKAN Albatross AS.1 Syftet 

är att fånga hur de upplever kritiska faktorer i projektimplementering. Totalt har 8 stycken 

intervjuer genomförts med 5 respondenter involverade. De arbetar som projektkonsulter på 

Albatross kontor i Oslo och Stockholm. Två olika intervjumetoder har används, den första mer 

allmänt orienterade för att fånga hur konsulterna ser på sin projektverksamhet. Den andra 

intervju metoden är mer strukturerad frågor ställda utifrån PIP-faktorerna. Konsulterna arbetar 

med att utveckla och implementera affärsdatasystem till kund. Projekt implementerings profilen 

fångar väl konsulternas upplevelser, men tar inte upp den politiska dimensionen som kan 

förekomma i genomförandet av projekt. 

 

Nyckelord 

Kritiska faktorer. Project Implementation Profile. Upplevelse. Intervju. Internationell. Konsult. 

                                                 
1 EKAN Albatross AS är ett fingerat namn. 
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1. Bakgrund 

Att driva och genomföra projekt är ett sätt att organisera sin verksamhet. Särskiljande drag är ett 

tydligt bestämt och avgränsat mål, en bestämd tidsgräns, givna resursinsatser och särskilda 

arbetsformer.2 Ytterst handlar projekt om dedikerade resurser under en begränsad tid. Projektets 

tilldelade resursers utgörs av pengar, arbetskraft, utrustning, lokaler, förnödenheter3, information 

och teknologi.4

 

Eftersom ett projekt kommer att ha avgränsade resurser behöver betsällaren och utföraren enas 

om projektets omfång eller dess scope. Kerzner definierar scope som den summering som ramar 

in alla delar som ett projekt förväntas leverera, produkter, service och resultat.5  

 

Att formulera ramar för projektets omfång, vilka helst skall skrivas ner, gör det lättare att i ett 

senare skede objektivt kunna bestämma om projektet har nått sitt mål eller inte. Därmed kan 

tvister i form av ord mot ord undvikas. Ett projekts formgivning och syfte kan förändras över 

tiden. Förändringar bör beakta projektets förväntningar, syfte, tidsram och budget. Då är det 

mycket som tyder på projektets slutresultat kommet att vinna kundens acceptans och gillande. Är 

det alltid fallet? Den här studien tittar närmare på kritiska faktorer som spelar in i 

projektimplementeringsfasen.  

                                                 
2 Söderlund, 2005, s. 16  
3 Gadde & Håkansson, 1998, s. 22 
4 Kerzner, 2006, s. 7  
5 Kerzner, 2006, s. 406 
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1.1 Tidigare studier 

Genomförandet av projekt kräver olika aktiviteter beroende på vilken fas projektet kan sägas 

befinna sig i. Faserna kan beskrivas med projektlivscykeln. En projektlivscykel bygger på samma 

livscykelteori som används för produktlivscykeln och kostnadslivscykeln, att projekt genomgår 

vissa generella stadier över tiden. Olika författare väljer att dela upp projektlivscykeln i mellan tre 

och fem steg.6 Kerzner använder sig av fem steg, samtidigt visar han på att de enskilda stegen kan 

varieras och anpassas beroende på bransch. De fem grundstegen Kerzner7 utgår ifrån i sin 

projektlivscykel där det första steget är konceptet. I denna del utvärderas projektets risk och 

förväntade inverkan. Det andra steget är planeringen där vissa frågor behöver ställas. Vilka resurser 

behövs? Vad är en realistisk tidsplan? Vad kommer kostnaderna att bli och vilken prestation är att 

vänta? Det tredje steget är test, där justeringar görs och den slutliga standardiseringen av projektet 

beslutas. Det fjärde steget är implementering, nu rullas projektet ut och integreras med den övriga 

verksamheten. Implementeringsfasen i projekt är även fokus för denna studie. Sist kommer det 

femte och sista steget, projektets avslut. Nu kommer personer och övriga resurser att 

omlokaliseras till ordinarie verksamheter eller till nya projekt. Innan projektgruppen löses upp är 

det viktigt att tillvarata och fånga upp personliga erfarenheter och allmänna reflektioner i en 

utvärdering eller genom ett feedbackmöte. 

 

Varje fas i en projektlivscykel kräver en viss typ av planering och samordning.8 Planeringen 

tydliggör vad som ska ske, när det skall utföras och vem som ansvarar för arbetsuppgiften. 

Samordningen tilldelas en projektsamordnare som koordinerar det praktiskt taktiska handlandet i 

förberedelserna och utförandet. Det praktiskt taktiska handlandet är en term som Pinto och 

Prescott använder och det avser teknisk planering, personalrekrytering, utbildning, uppföljning av 

tidsplanen samt att föra en dialog med kunden om hur projektet framskrider.9

 

I en empirisk studie – omfattande 408 projekt – studerar Pinto och Prescott projektplanering och 

sätter upp en hypotes om det taktiska handlandets varierande betydelse i projektlivscykelns 

faser.10 De visar att projektplaneringens betydelse är som störst i början av projektlivscykeln. 

Betydelsen avtar sedan under projektets kommande cykliska faser. Det omvända gäller för det 

praktiska taktiska handlandets betydelse, vilket ökar i motsvarande grad som projektplaneringens 

betydelse avtar. 

                                                 
6 Pinto & Prescott, (1988), s. 7 
7 Pinto & Prescott, (1988), s. 7 
8 Pinto & Prescott, (1990), s. 306 
9 Pinto & Prescott, (1990), s. 306, uttrycket är översatt till svenska av uppsatsförfattarna. 
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När forskarna däremot förändrar hypotesen, testar projektplaneringens och taktikens betydelse 

mot projektets upplevda värde. Då visar det sig att planeringen genomgående har avgörande 

betydelse i samtliga av projektlivscykelns faser. Den ändrade hypotesen får även inverkan på den 

taktiska betydelsens genomslag i projekt, som nu inte får någon avgörande roll i förhållande till 

projektlivscykeln enskilda faser. 

 

Vidare testar deras studie betydelsen av planering och taktsikt handlande kopplat till 

kundtillfredsställelsen. Vilket visar att planering är signifikant relaterad till kundtillfredsställelse 

genom hela projektlivscykeln. Samtidigt som den taktiska betydelsen endast är signifikant vid 

uppstarten av ett projekt. När forskarna testar infriandet av förväntningar på prestation och 

kundtillfredsställelse, dominerar planeringsfaktorerna den taktiska planeringen över 

projektlivscykeln. 11

1.1.1 Definition av Projektframgång 

Projektframgång bestäms utifrån vilka framgångskriterier som har satts upp för projektet och för 

projektorganiseringen.12 Mer generellt kan framgång definieras som att överträffa de egna och 

andras förväntningar. Det visar dock inte vilka faktorer som är kritiska för att man skall kunna nå 

målet i projekt. En första åtskillnad kan göras mellan kriterierna för resultat och organisering. Vid 

permanenta organisationer respektive projekt. För permanenta organisationer räknas resultatet i 

vad de har presterat och ur organisationssynpunkt, hur de gick till väga. Ett exempel är  hur 

många enheter Scania kan producera på sin produktionslina (resultat) och vad som krävdes för 

det uppnådda resultatet (organisering).13

 

Enligt Harold Kerzner skall definitionen av ett framgångsrikt projekt innehålla följande sju 

faktorer.14

Att: 

• projektet avlutas inom avsatt tidsram. 

• projektet hålls inom uppsatta budgetramar. 

• uppnå förväntad prestation eller specifikationsnivå. 

• resultatet möter kunden/brukarens förväntningar. 

                                                                                                                                                         
10 Pinto & Prescott, (1990), s. 313 
11 Pinto & Prescott, (1990), s. 313 
12 Westerveld, 2002, s. 411 
13 Westerveld, 2002, s. 411 
14 Kerzner, 2006, s. 7, uppsatsförfattarnas översättning 
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o antalet ändringar minimeras eller att de gemensamt bestäms inom överenskommet 

omfång för projektet med mottagaren/beställaren. 

o projektet inte stör organisationens huvudsakliga arbete. 

o företagskulturen inte förändras till följd av projektet. (Om det inte rör sig om ett 

efterfrågat förändringsprojekt.) 

 

De fyra första punkterna ingår i den ursprungliga definitionen av projektframgång, av Kerzner 

från 198415. De samlas ofta i begreppet The Quadruple Constraint.16  

 

När ett projekt har fått klartecken skall visionen omvandlas till verklig handling, då kommer 

oundvikligt nya frågeställningar upp under arbetets gång. Olika val leder till kommande 

begränsningar och det är viktigt att dessa förankras hos beställaren/brukaren. Här är även 

begränsningarnas förankring hos projektmedarbetarna viktig, då det kan förändra deras 

inställning, delaktighet och motivation till projektarbetet. 

 

Att inte störa organisationens huvudsakliga arbete kan bli påtagligt när ett projekt når 

implementeringsfasen. Att störa arbetsflödet på ett löpandeband eller att kapa datauppkopplingen 

för en avdelning bör i möjligaste mån vara planerat i förväg och inte komma som en obehaglig 

överraskning. Även då ett företags nyckelpersoner behöver lånas in i ett projekt, för att de 

besitter en väldigt unik kompetens, bör detta lån planläggas på förhand. Allt för att störningar i 

den ordinarie verksamheten inte skall uppkomma. 

 

Parallella projekt är normalt en löpande del av ett företags verksamhet, nya projekt påbörjas,  

gamla projekt avslutas och andra projekt pågår. Inget enskilt projekt kan helt frikopplas från 

företagets allmänna värderingar och normer.17 Därför bör inget av de löpande projekten förändra 

företagskulturen som helhet, om det inte rör sig om ett specifikt kulturförändringsprojekt. Om ett 

projekt inverkar på företagskulturen kan det ha negativa inverkningar på företagets projektflöde 

som helhet. Trotsallt är ett företags överlevnad beroende på hur hela företaget går som helhet 

och inte hur lyckade enskilda projekt ter sig. 

1.1.2 Primära och Sekundära Framgångsfaktorer 

Harold Kerzner har även gjort en uppdelning av primära och sekundära framgångsfaktorer. De 

primära överensstämmer med The Quadruple Constraint (tid, kostnad, kvalité och kund acceptans).  

                                                 
15 Pinto & Prescott, 1990, s. 311 
16 Pinto & Prescott, 1990, s. 310 
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Till de sekundära räknas de i definitionen tre sist nämnda, att minimera eller uppnå 

överenskommelse i allmänna löpande projektförändringar, att det huvudsakliga arbetet inte störs 

samt att inte ändra företagskulturen.  

 

Andra sekundära inslag är förnyade kontrakt med samma kund, att använda kunden som referens 

till nya kunder, att ett projekt leder fram till produktlansering och att inga säkerhets- eller etiska 

föreskrifter bryts. Vidare räknas strategiskt samarbete, upprätthållandet av effektiv produktion, 

företagets ryckte och goda myndighetskontakter.18

1.1.3 Projektmisslyckanden 

Att projekt misslyckas skulle kunna sägas bero på att balansen mellan ambition, resurser, tid, 

teknik och förankring inte har nåtts. Följden blir att projektet slutförs, men överskrider budget 

och tidsplan, eller att det helt läggs ner. Ur en pedagogisk synvinkel kan ett projektmisslyckande 

dock vara betydande. Om man inte begår ytterligare ett fel, att inte dra lärdom av själva 

misslyckandet. Att analysera misslyckanden kan påvisa enskilda faktorers kritiska värde, där 

faktorerna i ett framgångsrikt projekt vanligtvis hade passerat obemärkt. Ibland kan väldigt små 

obetydliga vardagligheter upplevas klart mer kritiska och frustrerande under press. Typiska 

exempel är att posten inte sorteras och delas ut när den ska, att papper till kopiatorn inte finns 

tillgängligt vid akut behov eller att ingen har beställt någon ny toner till skrivaren. 

 

Projektmisslyckanden i sig kan förvärras av antingen att organisationen helt bortser från vad som 

har skett eller att misslyckandet i sig förlamar organisationen, de förmår ej ta nya initiativ.19 

Istället är det två steg som är viktiga när misslyckanden skall analyseras. Det första är att 

undersöka vad misslyckandet innebar. Det andra är följdfrågan, vilka orsaker låg bakom 

misslyckandet?20 Ett alternativ är att låta misslyckandet utgöra ett stigmatiserande exempel och 

därmed beskära organisationen möjligheten till en konstruktiv erfarenhet och istället låta 

misslyckandet bli ett minfält som absolut inte får beträdas igen. 

 

När ett projekt planeras och genomförs bör projektmedlemmarna betrakta både interna så väl 

som externa intressenter. Det kan vara kollegor, kunder, myndigheter, miljö- och 

intresseorganisationer. Om projektet inte tar hänsyn till intressenterna kan de komma att 

                                                                                                                                                         
17 Kerzner, 2006, s. 7 
18 Kerzner; 2006, s. 60 
19 Pinto & Kharbanda, 1996, s. 52 
20 Pinto & Kharbanda, 1996, s. 53 
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motarbeta projektet genom att hänvisa till regler, miljöhänsyn och allmän etik, med andra ord 

sätta käppar i hjulet. Blir motståndet alltför kompakt är det inte säkert att projektet överlever.  

Det är viktigt att försäkra sig om alternativ att falla tillbaka på.21 Alla hinder är inte förutsägbara 

och innan testfasen i projekt genomförs är det viktigt med en öppenhet, så att eventuella 

kommande problem kan förebyggas och inte byggas in i systemet, för att ingen vågade påpeka 

faktum. En allmän öppenhet är även viktig för att det skall uppstå en kreativ miljö så att 

medarbetarna skall komma fram med nya idéer och förslag. Därför är det viktigt att medarbetare 

inte hämmas av rädsla för kritik. Nya idéer riskerar annars att svälta ihjäl inifrån. 

 

Pinto och Kharbanda tar upp ett exempel med företaget Xerox.22 På ett forskningscenter i Alto, 

Kalifornien, hade Xerox en färdig persondator med mus, ordbehandlingsprogram och 

laserskrivare 1972. Beroende på en kombination av internpolitik och byråkrati kom produkten 

aldrig att lanseras. 1979 visades och demonstrerades datorn för Steve Job, grundaren till Apple 

Corporation. Han var klart förvånad att Xerox inte hade lyckats med att lansera produkten som 

de hade utvecklat nästan 6 år tidigare, persondatorn kunde ha skapat en ny standard, men 

lanserades aldrig av Xerox. 

 

Det är även viktigt att kunna erkänna när ett projekt har misslyckas och borde avslutas. När stora 

summor och personlig prestige har lagts ner i ett projekt, kommer även risken för en eskalerande 

tillgivenhet att öka. Organisationen vägrar då att ge upp projektet. Ett tydligt exempel är 

byggnationen av Shorham Nuclear Power Plant på Long Island utanför New York. Där Long 

Island Lighting Company stod fast vid sitt beslutet att bygga kraftverket i över 20 år. Från början 

var kostnaden beräknad till 65-70 miljoner dollar, slut notan hamnade på 5 billjoner dollar och 

ändå blev det aldrig något kraftverk, utan projektet lades ner. 23

 

Ett annat sätt att misslyckas med ett projekt är att överbelasta projektledaren eller medarbetarna. 

Risken är stor för att enskilda medarbetare då blir onödigt utbrända. Om medarbetarna spenderar 

väldigt mycket tid på att springa mellan olika projektgruppsmöten blir det väldigt lite tid kvar till 

produktiv tid. En fokusering kommer att bidra till fler avslutade projekt i tid.  

 

Varje projekt kommer att ställas inför ett antal vägval där skillnaden i stunden mellan två olika 

riktningar inte behöver vara så stor. Däremot kommer vägvalen att inverka på framtida 

                                                 
21 Pinto & Kharbanda, 1996, s. 48 
22 Pinto & Kharbanda, 1996, s. 49 
23 Ross & Staw, 1993, s. 701 
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möjligheter och begränsningar. Att backa tillbaka och ändra ett vägval medför betydligt mer 

arbete än om rätt val hade gjorts från början. Förtänksamhet kan därmed bidra till att undvika 

senare merarbete. Här kan även en svag ledare vara en förvärrande faktor. Om projektledaren är 

alltför konflikträdd, kan komma att ge medarbetarna både otydliga eller motstridiga besked om 

projektets mål och helhet. Avsaknaden av en enhetlig styrning och en tydlig riktning för 

medarbetarna att förhålla sig till gör att projektverksamheten drar ut på tiden. 

 

Synen på varför projekt misslyckas har förändrats över tiden. På 80-talet var kvantitativa mått  

rådande, utfallet kunde förklaras genom otillräcklig planering, schemaläggning, beräkning, 

kostnadskontroll eller en svävande målsättning. Under 90-talet var kvalitet i fokus och kvalitativa 

misslyckanden kan förklaras med bristande eller icke funktionellt engagemang, moral, motivation, 

relationer, produktivitet, utdragen problemlösning, för många olösta policyfrågor eller skiftande 

prioritetsordning mellan avdelningschefer.24 Enligt Kerzner anger nyare forskning, om varför 

projekt misslyckas, både kvantitativa och kvalitativa mått. Vilket svarar på många frågor, men ger 

väldigt lite vägledning i riskplanering och riskhantering. På engelska benämns det risk 

management. Risk management är att metodiskt hantera osäkerhet och risk inom varje del från 

teknik, marknadsanalys, planering och finansiering.25 Ansvaret är projektledningens och 

riskhantering måste ske löpande. Ett angränsande ämne till risk management är issue 

management. Syftet med issue management är att i realtid arbeta med att förebygga strategiska 

överraskningar, samt att bemöta hot och möjligheter.26 En definition av issue management står 

forskaren Robert Health för som lyder :  

 

…styrning av en organisations resurser genom den politiska processen i syfte att främja organisationens intressen 

och rättigheter samt genom att skapa och upprätthålla en ömsesidig balans mellan organisationens intressenter.27

 

Citatet visar det svåra uppdrag och den viktiga roll som en ledare har, att hålla samman och 

balansera projektgruppen med/mot företagets, kundens, medarbetarnas och omvärldens 

intressen. Definitionen ger även en förståelse för att en del projekt lätt kan hamna i obalans och 

därför misslyckas. 

 

                                                 
24 Kerzner, 2006, s. 61 
25 Kerzner, 2006, s. 61 
26 Ansoff, 1980, s. 132 
27 Health 1997 ur Palm och Falkenheimer 2005, s. 19, vilka även står för svensk översättning 
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1.2 Problemformulering 

Projekt och implementering av projekt ställer många frågor och idéer, hur går man bäst till väga? 

Har alla projekt samma ingredienser? Är framgång i ett projekt det samma som i ett annat 

projekt? Vad krävs för att projektet skall kunna kallas framgångsrikt? I artikeln “Strategy and 

Tactics in a Process Model of Project Implementation” pressenterar Slevin, Prescott och Pinto 

begreppet ”Projekt Implementerings Profilen” (PIP), för första gången.28 Artikeln identifierar tio 

kritiska faktorer i projekt. När vi kopplar dessa idéer mot vårt studieobjekt får vi lite mer 

specifika frågor. Är de kritiska faktorerna närvarande i projekten på EKAN Albatross AS? 

(Fortsättningsvis kommer vi kalla IT-företaget för Albatross.) Om så är fallet, vilken är då 

upplevelsen av dem? Hur upplever projektledarna och deras närmsta chef, hos IT-bolaget 

Albatross, den verksamhet de utför? Hur gestaltar sig Albatross projektverksamhet, om vi 

använder oss av PIP-faktorerna som utgångspunkt? Dvs. finns det inbördes samband mellan 

olika faktorer och kan vi hitta något mönster? 

 

1.3 Syfte 

Studien skall studera och analysera upplevelsen av kritiska faktorer i projektimplementering. För 

att göra detta undersöks ett antal kända kritiska faktorer. Dessa är projektuppdraget, ledningens 

stöd, schema och plan, kundkonsultation, personal, tekniska arbetsuppgifter, kundens acceptans, 

övervakning och feedback, kommunikation och slutligen problemlösning. Faktorerna har vi 

hämtat från Schultz Slevin och Pintos modell för projektimplementering. 

 

                                                 
28 Schultz, Slevin, Pinto, 1987, s. 40 
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1.4 Avgränsningar 

 
Organisationsschema 

 

Organisationsskiss 
 
Moderbolag:  
EKAN AS 
 
Dotterbolag: 
EKAN Albatross AS 
EKAN Asset Management AS 
EKAN Muda AS 
 
Dotterdotterbolag: 
Albatross ECM Inc. 

Figur 3: Organisationsschema EKAN AS. Källa: Företagspresentation av EKAN Albatross AS. 

 

Studien är genomförd på företaget EKAN Albatross AS. Där har vi intervjuat konsulter. 

Albatross har kontor på följande platser: Oslo (NO) (huvudkontor), Bergen (NO), Stockholm 

(SE), Aberdeen (GB), Huston (US), London (GB).29 Vi har besökt två kontor, de i Oslo och 

Stockholm. På dessa kontor har vi fått möjlighet att intervjua samtliga projektledare. I Stockholm 

fick vi även möjligheten att intervjua Projektledare 1, med ansvar för Hustonkontoret. Besöken 

har genomförts på de kontor där respondenterna befann sig för tillfället. Det viktiga var att vi fick 

rätt respondenter dvs. de som hade erfarenhet av projektimplementering. Intervjuerna har 

koncentrerats mot projektimplementation i affärsprocessen hos Albatross. Varje respondent har 

intervjuats om dennes upplevelse av kundprojekt, vilket ingår i Albatross kärnverksamhet. Hela 

kärnverksamheten består av att sälja, implementera och utveckla affärssystem, anpassade för 

främst inköpsverksamhet men även säljverksamhet. Denna bransch kallas Enterprise Contract 

Management. På svenska innebär det att administrera och strukturera hanteringen av skrivna 

kontrakt. Vi studerar projektimplementationen som startar efter att kunden har tecknat ett avtal 

med Albatross. Eftersom projekten utförs mot kund, har respondentens upplevelse ofta knutits 

mot kunden på olika sätt. 

                                                 
29 Företagspresentation, EKAN Albatross AS, 2007  
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2. Metod 

2.1 Forskningsstrategi 

Vi har valt att använda oss av fallstudie som strategi. Med fallstudie avser vi att närmare analysera 

projektimplementering på ett företag, utan generaliseringar eller jämförelser mot andra företag. 

2.2 Val av Metod 

Datainhämtningen har skett med kvalitativa intervjuer. Dessa har varit uppdelade i två typer. (För 

exempel se bilaga ett.) Den första typen uppmuntrar respondenten, att associera sig fram i sin 

beskrivning av implementationsprojekt. Den andra typen genomförs med prestrukturerade frågor 

med PIP-faktorerna som utgångspunkt. När man arbetar med mjuk data, kan man inte skilja 

informationen från sitt samanhang, utan att helheten påverkas på ett eller annat sätt. Genom att 

använda gestaltning kan vi rikta vår studie mot helheten och undvika att viktigt meningsinnehåll 

går förlorat. 

2.3 Intervjustruktur 

Författarna har diskuterat olika grader av struktur i intervjusituationen. Inledningsvis var 

uppfattningen den att intervjuerna skulle lyda under stark struktur med både fråge- och 

svarsformulär som medel för att ta fram och fånga information. Att öka strukturen och  

formaliseringen bedömdes dock vara en reaktion på den osäkerhet författarna upplevde i hur vida 

begreppsvaliditet skulle kunna uppnås. Dvs. utgör inhämtade data en trovärdig spegling av det 

observerade fenomenet? Intervjufrågorna konstaterades vara mycket intimt samankopplade med 

den vetenskapliga metoden. Efter detta konstaterande gjordes en mer kritisk reflektion över vad 

som söktes och hur detta skulle kunna sökas. Vi beslutade att göra kvalitativa intervjuer med 

utgångspunkt i Kvales syn på den kvalitativa intervjun. ”Kvale betonar att den kvalitativa intervjun har 

till avsikt att få fram beskrivningar av informanternas vardag så att man kan tolka betydelsen av de fenomen som 

beskrivs.” 30

 

2.3.1 Intervjutyp I

Här ställer vi en inledande fråga. ”Hur skulle du beskriva ett framgångsrikt projekt?” Denna fråga 

ställer vi för att förstå vilken utgångspunkt respondenten har i framgångsrika projekt. Frågan följs 

upp. ”Vad är framgångsrikt för just Albatross, i projektet?” I sitt samanhang styr denna fråga in oss 

                                                 
30 Johannessen & Tuffte 2003, s. 96 
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mot respondentens upplevelse av framgångsrika projekt. Syftet med denna öppna intervjuform är 

att låta respondenten associera sig fram. När respondenten möter en faktor som hon/han 

upplever som viktig för projektframgång tillåts respondenten att fortsätta sin inslagna bana. När 

respondenten berättar och associerar om sina upplevelser faller kritiska faktorer ut. För att inte 

störa eller påverka respondentens upplevelse har vi inte nämnt de kritiska faktorerna. 

 

2.3.2 Intervjutyp II

Den andra intervjutypen har byggts upp på kritiska faktorerna, kommunikation, ledningens stöd, 

planering, personal, teknik, kundens acceptans, kundkonsultation, samordning och 

problemlösning.31 Varje faktor har pressenterats för respondenten som därefter beskrivit faktorn, 

utefter sina egna upplevelser och associationer. Eftersom projekten utförs mot kund, har 

respondentens upplevelse ofta knutits mot kunden på olika sätt. Exempelvis blir ett samtal, om 

kund acceptans, mycket abstrakt om man tar bort kunden. En viktig observation har gjorts, 

rörande hur frågan ställs. Om den enskilda faktorn inte beskrivs för respondenten, på ett bra sätt, 

påverkas validiteten mycket negativt. För att undvika detta har vi aktivt lyssnat på respondentens 

reaktion medan begreppet pressenterats. Vi har också varit tydliga med att respondenten får ställa 

frågor om vi är otydliga eller begreppet obekant. Samtidigt har vi avbrutit respondenten och 

förtydligat, om vi upplevt att begreppet inte landat rätt från början. Följande citat visar hur vi har 

arbetat. 

 

”Vi kan börja köra efter standardformuläret då… De här frågorna är väldigt öppna… Vi ser gärna att du 

associerar, att du kanske kopplar mot vad du har gjort. I varje fråga tar vi upp ett begrepp, och om du på något 

sätt inte förstår begreppet, så är det bara att hojta till så förklarar vi vidare tills det blir tydligt.” 32

 

2.4 Respondenterna 

Studien innefattar sammantaget åtta stycken intervjuer. Fem unika respondenter är intervjuade. 

Av intervjuerna var den första orienterande dvs. den handlade om Albatross generellt. Tre av 

intervjuerna har genomförts med intervjutyp I (kvalitativ intervju med inledande gemensamma 

frågor). Slutligen har fyra intervjuer genomförts med intervjutyp II (kvalitativ intervju med PIP-

faktorerna som guide). Projektledare1 och Konsultchefen har genomfört både intervjutyp I & II. 

Projektkoordinatorn har endast genomfört intervjutyp I och intervjun genomfördes på engelska. 

                                                 
31 Schultz, Slevin, och Pinto (1987), s. 40 
32 Intervju 7, Teknisk projektledare 
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Projektledare 2 och den Tekniska projektledaren har endast genomfört intervjutyp II och 

intervjuerna genomfördes på norska. Intervjuerna har genomförts på tre språk, svenska, norska 

och engelska. I två länder, Sverige och Norge. För ytterligare information se rubriken 

Intervjuförteckning som kommer efter referenserna. 

 
Intervju nr. Intervjutyp Respondent Plats 

1 Orienterande Projektledare 1 Stockholm, Lunchrestaurang 
2 I Projektledare 1 Stockholm, Lägenhet 
3 I Konsultchef Stockholm, Albatross Sverigekontor 
4 I Projektkoordinator Stockholm, Albatross Sverigekontor 
5 II Projektledare 1 Stockholm, Lägenhet 
6 II Projektledare 2 Oslo, Albatross Huvudkontor 
7 II Teknisk projektledare Oslo, Albatross Huvudkontor 
8 II Konsultchef Oslo, Albatross Huvudkontor 

8 Intervjuer 3 st Intervjutyper 5 st. Unika respondenter 4 st. geografiska platser 

 

Projektledarna, projektkoordinatorn och deras chef kallar vi tillsammans Konsulterna. 

Projektledare 1 ansvarar, vid tiden för intervjuerna, för projektet hos kunden Petroleum Inc. 

Denne har fullständig insyn på Albatross sida i Petroleum Inc.-projektet. Konsultchefen är en 

typisk manager som handleder och koordinerar projektledarna. Projektkoordinatorn är en 

projektledare, men vars roll är fokuserad på att koordinera flera projektimplementeringar hos en 

enskild  stor kund, där man valt att köra ut systemet successivt på flera lokationer. Projektledare 2 

utbildar brukarna av systemet och bedriver systemutveckling. Den Tekniska projektledaren 

bedriver systemtillpassning mot kundens övriga IT-infrastruktur, som exempelvis SAP eller 

Office. 

 

2.5 Urval 

Valet av Albatross som fall för denna studie var grundat på bekvämlighet, dvs. den initiala 

kontakten var upprättad redan innan arbetet startade. Men eftersom arbetet startade med ett 

intresse för projekt och att författarna tidigt skannade av området på intressanta teorier kan inte 

strategiskt urval helt lämnas ur leken. Trots allt är valet i någon mån strategiskt då, Albatross och 

dess speciella karaktär som IT-konsult med globala avtal och aktiviteter mycket väl lämpar sig för 

den form av studie vi genomför. Dvs. kvalitativ fallstudie av ”hård verklighet” med inhämtning 

av ”mjuk empiri och data”33, genom kvalitativa intervjuer och analys med hjälp av tidigare 

behäftade teorier som grund. Relationen till vår ursprungliga kontakt har varit av stor vikt då 

denna har varit en ”dörrvakt”. Kontaktpersonen har öppnat dörren och förmedlat den kritiska 
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kontakten till konsultchefen, som gav oss tillåtelse att gå in och göra studien. Konsultchefen har 

även förmedlat kontakten till de övriga konsulterna och på detta sätt skänkt oss legitimitet. Att på 

detta sätt ta sig fram från kontakt till kontakt kallas snöbollsurval. Urvalsmetoden är kraftfull när 

man studerar fall där man söker en viss population som annars kan vara otillgänglig. 

 

2.6 Datainsamling 

Sekundärdata har söks i databaserna Business Source Elite, Ebary, EconLit, Emerald, Google 

Scholar och JSTOR. De sök ord son har använts har varit project, project implementation, 

project failure samt sökningar på artikelförfattarnas namn från de artiklar vi funnit användbara 

och intressanta, exempel  Pinto, J respektive Prescott, J. 

 

2.7 Val av uppsatsämne 

Uppsatsen skulle i sitt första skede skrivas om organisationer i kris eller krisorganisationer. Efter 

en noggrann bedömning av möjligheterna att söka empiri på området beslutades att ämnet skulle 

överges. Begreppet kris var fortsatt närvarande och vid ett seminarie med journalisten Erik 

Fichtelius ställde författarna frågan: Upplevde Fichtelius någon punkt där projektets framgång 

eller fall stod och vägde? Det tydliga svaret var att när en svensk dagstidning avslöjade projektets 

existens och kontroversiella upplägg var krisen högst påtaglig, så även när  hans fru och barn 

hotade att lämna honom om dåvarande statsminister Göran Persson skull vinna valet en gång till! 

Åter vid skrivbordet frågade vi oss varför denna frågan ställdes och vad det var vi egentligen hade 

fått veta? Gemensamt förstods att projekt och framgång på något sätt var viktigt för oss. Det vi 

hade fått en hint om, var att projekt precis som organisationer har kritiska faser34 och faktorer 

som på ett eller annat sätt är viktiga att uppmärksamma. Detta seminarie var en viktig 

inspirationskälla i ytterligare ett avseende. Intervjumetoden Fichtelius hade använt sig av var väl 

beprövad och användbar för oss. ”Reporterns tio dödssynder” som är utvecklad av den 

kanadensiske journalisten John Sawatsky.35 Se bilaga två. 

 

                                                                                                                                                         
33 Johannessen & Tuffte 2003, s. 24 
34 Greiner, 1998, s. 56. Ursprungligen publicerad 1972. 
35 Journalisten, nr1, 1997 Se Bilaga 1. 
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3. Teori 

3.1 Projekt Implementerings Profilen (PIP)36

När ett projekt har fått ledningens klartecken att genomföras och projektets nödvändiga resurser 

redan har allokerats, närmare sig projektet sin implementeringsfas. Forskarna Schultz, Selvin och 

Pinto, har på empirisk grund utvecklat en modell de kallar för Projekt Implementerings Profilen 

(PIP). Den består av tio punkter som är kritiska faktorer för att lyckas med en 

projektimplementation, men den är tillämpbar över hela projektlivscykeln.37  

 

1. Projektuppdrag (project mission). Att vikten av tydligt definierade och accepterade mål 

uttalas initialt.  

 

2. Ledningens stöd (top-management support). Att ledningen ställer sig bakom projektet 

och tydliggör det för den personalgrupp som jobbar med projektet.  

 

3. Projekt schema och plan (project schedule/plan). Att en detaljerad plan uppförs där 

genomförandeprocessen olika steg specificeras och vilka resurser som tilldelas varje steg 

bestäms. Exempel, förbrukningsmaterial, pengar, personalresurser och dylikt. 

 

4. Kundkonsultation (client conslutation). Att projektets slutliga målgrupp konsulteras för 

att bestämma vilka specifika behov som behöver tillgodoses. 

 

5. Personal (personnel). Att nyckelmedarbetare rekryteras, väljs och utbildas för att stödja 

projektets tekniska och logistiska implementering. 

 

6. Tekniska arbetsuppgifter (technical tasks). Att projektet styrs av medarbetare som har 

vana och teknisk kompetens för uppdraget. 

 

7. Kundens acceptans (client acceptance). Att projektet finner acceptans hos de slutliga 

användarna. Deras slutliga tillfredställelse avgör projektets framgångsfaktor. 

 

                                                 
36 Schultz, Slevin, och Pinto (1987). Titeln och utrycken i detta avsnitt är förtattarnas egen översättening För det empirska underlaget till den 
utsprungliga studien hänvisar artikelförfattarna till sin egen studie i, ”The project implemntation profile: Process model and empirical results,” 
University of Pittsburgh Working Paper #607. Se även Finch (2003) 
37 Pinto & Prescott (1988), s. 5 
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8. Samordning, övervakning och feedback (monitoring and feedback). Att varje steg i 

projektet stäms av med nyckelmedarbetare där feedback ges om projektet håller sig till 

den ursprungliga projektplanen. 

 

9. Kommunikation (communications). Att erforderlig (formell och informell) 

kommunikation upprätthålls mellan projektmedlemmarna, organisationen och projektets 

kunder. 

 

10. Problemlösning (troubleshooting) Att ledningen sätter in nödvändiga medel för att 

avhjälpa oväntade hinder som nästan alltid dyker upp under arbetets gång. 

 

PIP-faktorerna insatta i processmodell. 

 
Figur 1: Processmodell för de tio PIP-faktorerna. Faktorerna kan ses som ordnade i en tidsföljd och inbördes 

beroende. (Bilden är modifierad. Pilen mellan Troubleshooting och Feedback är i originalet uppdelad i sju stycken 

mindre pilar.) 38

                                                 
38 Schultz, Slevin, och Pinto (1987), s. 40 
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Processmodell med PIP-faktorerna indelade i ett strategiskt och ett taktiskt kluster. 

 
Figur 2: Faktorerna kan även delas in i ett strategiskt och ett taktiskt kluster. De tre horisontella boxarna till 

vänster, projektuppdraget, ledningen stöd och projekt schema/plan, utgör strategisk planering. Här säkras 

möjligheten att tillgå projektresurser genom ledningens stöd och hur de skall användas.39 De tre vertikala boxarna 

i mitten, kundens acceptans, personal och tekniska arbetsuppgifter, utgör det taktiska klustret. Dvs. hur projektet 

taktiskt skall genomföras för att, med de tillgängliga resurserna, nå projektmålet. Boxen Kommunikation är 

övergripande och samverkar med alla andra boxar. 40  

3.2 Teorikritik 

Under arbetets gång har PIP-teorin visat prov på sin användbarhet att belysa kritiska faktorer 

inom projektimplementering. De tio PIP-faktorerna skulle dock kunna kompletteras med 

ytterligare en kritisk faktor nämligen projektpolitik. Därför har ett avsnitt om projektpolitik lagts 

till i analysen.4. Resultat 

                                                 
39 Schultz, Slevin, och Pinto (1987), s. 42 
40 Schultz, Slevin, och Pinto (1987), s. 43 
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4. Resultat 

4.1 Resultat utifrån Projekt Implementerings Profilen (PIP) 

Under studiens gång har vi konstaterat att PIP-faktorerna i allra högsta grad är närvarande i de 

projektimplementationer som genomförs på Albatross. Samtidigt drar vi slutsatsen att PIP-

faktorerna sällan uppträder enskilt, vilket är i linje med den ursprungliga teorin41. Det är ofta en 

bedömningsfråga, vilken PIP-faktor ett resultat skall placeras under. De enskilda citaten placeras 

under den PIP-faktor där de bäst beskriver helheten, gestalten. 

 

4.1.1 Projektuppdrag 

Den första kundanalysen inför ett nytt projektuppdrag gör Albatross vid kundens förfrågan om 

offert. Hur väl stämmer kundens förfrågan in på Albatross kärnverksamhet? Om det inte råder 

en överensstämmelse, mellan kundens önskemål och Albatross verksamhet, nekas förfrågan om 

offerering. I själva upphandligfasen är det säljarnas roll att fånga in kundens behov och utifrån 

dem sätta upp mål för projektet. Eftersom företaget tillhandahåller ett datasystem, är det 

vanligaste uppdraget att implementera en basfunktonalitet hos kunden och att utbilda 

användarna. Däremot kan systemetimplementeringen hos kunden vara del av en större helhet 

(projekt), där hela inköp och kontraktshanteringen hos kunden skall stöpas om.42 Systemet i sig 

syftar till att stödja kundens affärsprocess.  

 

När projektuppdraget har bestämts, kan det med fördel skrivas ner vilket flera av de mer erfarna 

projektledarna tydligt betonar vikten av. Enligt två konsulter skall projektuppdraget definiera 

projektets omfång eller scope och där med klargöra budget, tidsplan, mål, resurser, vem som ska 

utföra vad (konsulterna eller kunden) och hur avstämningen skall ske vid projektets avslutande.43 

När vi frågar en av konsulterna vad som kännetecknar ett projektmisslyckande blir vikten av 

scope tydligt: 

 

”Ett misslyckat projekt generellt, är när man har fel scope från början. Man underdimensionerar resurserna i 

projektet. Ni kanske har sett det här, jag vet inte om det som heter productivity paradox, eller om det heter något 

annat, jag vet inte vad det kallas. Men det här att man tar in för lite folk, sen så halvvägs genom projektet tar 

man in mer folk. Och istället för att produktionen ökar i projektet minskar den. För att de nya måste lära sig av 

de existerande. Så tar man in ännu mer folk, så minskar de ännu mer. Ju mer folk du tar in desto mindre 

                                                 
41 “Strategy and Tactics in a Process Model of Project Implementation”, 1987 
42 Intervju 3, Konsultchefen / Intervju 6, Projektledare 2 
43 Intervju 2, Projektledare 1 / Intervju 3, Konsultchefen 
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producerar projektet. Desto längre tid tar projektet och desto mer pengar bränner du. Det är någon klassisk grej 

och så är det…” 44

  

Att skriva ner scopet på papper gör företagen mindre sårbara när medarbetare slutar och ingen 

längre kan säga vad som sades från början.45 Vissa kunder kan från början ha en väldigt bestämd 

uppfattning om att budget till exempel inte får överskridas.46 Samtidigt är det oerhört svårt, även 

för en erfaren konsult, att estimera ett projekts storlek i ett tidigt stadium. Däremot kan en 

erfaren konsult, intuitivt avgöra vilka frågor som är nödvändiga att vara överens med kunden om 

och vilka frågor som det går att leva i oenighet om.47 Stora kunder där kulturen kan skilja sig 

mellan olika kontor eller mellan olika dotterbolag, skapar en extra utmaningen för projektet då 

antalet särintressen ökar.48

 

En konsult upplever att det är viktigt att kunden förstår vilket mission man har kommit överens 

om.49 När kunden har tecknat ett avtal om en system (projekt) implementation, utgör det endast 

2/3 av den totala plattformen. Den sista tredjedelen handlar om att gå in och göra ändringar som 

skräddarsyr systemet efter kundens behov och tillkommer i utvidgade projekt om kunder 

utrycker en sådan önskan.50

 

När frågan ställs om hur projektuppdraget kan beskrivas som lyckat anger konsulterna liknade 

svar. Här följer ett svar som tydligt går att återkoppla till The Quadruple Constraint, tid, kostnad, 

kvalité och kund acceptans. 

 

”Det finns flera sätt att mäta framgång i projekt. Från kundens sida är det ju den klassiska tid, kostand och 

kvalitet. Det skall vara klart inom planerad tidsram, det skall hållas inom budgeten och man ska få det man vill 

ha… Det korta svaret måste ändå vara att det är projekttriangeln som gäller.” 51

 

Ett annat sätt att se projektuppdraget som lyckat, är om kunden återkommer och vill utvidga 

antalet licensanvändare eller att kunden önskar att bygga ut grundsystemet. En riktigt nöjd kund 

kan även visa detta genom den tillit denna uttrycker för vad företaget gör. Ett exempel på en 

                                                 
44 Intervju 2, Projektledare 1 
45 Intervju 3, Konsultchefen / Intervju 5, Projektledare 1 
46 Intervju 3, Konsultchefen / Intervju 5, Projektledare 1 
47 Intervju 8, Konsultchefen 
48 Intervju 3, Konsultchefen / Intervju 4, Preojektkoordinatorn 
49 Intervju 1, Projektledare 1 
50 Intervju 6, Projektledare 2 
51 Intervju 2, Projektledare 1 
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sådan tillit är när kunden utrycker ett behov och ger företaget ett helt fritt mandat att komma upp 

med en lösning. En nöjd kund utgör även en god referens inför kommande affärer.52

 

4.1.2 Ledningens stöd 

Inom Albatross är Konsultchefen spindeln i nätet och den som fördelar uppdragen till 

projektledarna. Då hela koncernen inte är större än 150 medarbetare och den grupp som jobbar 

som projektledare, sex st., känner varandra väl.53 Samtliga projektledare som intervjuades utrycker 

att de vet vem de skall vända sig till om det uppstår frågor eller problem. De säger sig även ha 

möjlighet att vända sig till företagets högre ledning finns tillgänglig vid behov eller om ett enskilt 

ämne skulle eskalera och här följer ett exempel på detta. 

 

”Om det skulle hända någonting som vi i projektgruppen kallar en eskalering, som man känner att 

projektgruppen inte kan hantera utan måste lyftas för att få mer fokus. Då kan våran COO, Cheif Operations 

Officer, han är i praktiken ansvarig för all leverans och försäljning. Han eller VD kan kliva in och sitta där 

bara för att ge kunden en känsla att vi sätter fokus på det. Men normalt sätt har vi inte mer senior än 

projektchefen.” 54

 

Samtidigt påpekas att eskaleringar inte är önskvärda i sig, utan det bästa är att enskilda händelser 

löses på ett så tidigt stadium att det aldrig hinner eskalera.55 Ett exempel på att något har gått 

alldeles för långt när ett mail i ämnesraden rubriceras som att ”the roof is on fire”56. Problemet 

har då eskalerat till överdrivet stora proportioner.57

 

En annan konsult är först inne på samma spår angående ledningens stöd, att det går att få stöd 

vid specifika behov. Samtidigt upplever konsulten att ledningen har ett väldigt starkt fokus på att 

skapa nya affärer och är mindre intresserad av att följa upp tidigare kunder. 

 

”Det är väldigt bra support från företagsledningen om det är någon specifik issue. Om kunden inte vill betala eller 

vill ha rabatt…  Långsiktiga projekt, mot kund, då är det inte så bra. Jag tror jag vet lite grunden till det. Man 

får mycket mer tillbaka av att sälja nytt än att sälja till existerande kunder. Ja självklart, vi hjälper existerande 

kunder, men då är det reaktivt.” 

                                                 
52 Intervju 1, Projektledare 1 / Intervju 3, Konsultchefen 
53 Intervju 7, Teknisk projektledare 
54 Intervju 2, Projektledare 1 
55 Intervju 2, Projektledare 1 / Intervju 3, Konsultchefen /  Intervju 5, Projektledare 1 
56 Intervju 1, Projektledare 1 
57 Intervju 2, Projektledare 1 
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Flera projektledare upplever att ledningens stöd i kundföretaget har en större betydelse för 

Albatross, än inom den egna verksamheten.58 Hos en del större kunder kan ledningens stöd 

utgöras av att en ansvarig projektledningsgrupp. 

 

4.1.3 Projektschema och plan 

Det första beaktandet en projektledare gör när ett projekt skall planeras är uppskatta den totala 

omfattningen av arbetet.59 Vid mindre projekt kan projektledaren använda sin erfarenhet och 

rutin, därför är behovet, av formell projektplan, mindre. Istället är det användbart att ställa upp 

en punktlista över vad kunden behöver göra å sin sida, en så kallad ”task list”.60 Denna task list 

fungerar även som ett avstämningsverktyg för att följa upp att jobbet verkligen har blivit utfört. 

 

”Projektplan är viktigt för att få kunden att jobba. Jag vet vad jag ska göra…  

…är det tre fyra punkter så är det ingen projektplan då är det en task list.” 61

 

Det andra beaktandet en projektledare behöver sätta sig in i är hur god självkännedom kunden 

har om vilka tekniska specifikationer som krävs. Om kunden har god självkännedom kommer 

denna självmant att specificera vad som krävs och hur det behöver genomföras. En kund med 

mindre kännedom om tekniska specifikationer kan lätt underskatta de insatser som verkligen 

krävs. En konsult beskriver det som att kunden då gärna tror att det räcker med att mata in en 

CD-skiva, installera och sen är det klart.62 I dessa fall behöver kunden lotsas genom en behovs-, 

krav- och tidsanalys för att planera projektet.63

 

En erfarenhetsbaserad slutsats som samtliga av konsulterna gör, men konsultchefen betonar, är 

att en tidsplanering är viktig för att inte orsaka fördröjningar i arbetet. Tidsplaneringen skall då 

inte endast bestämma vad som skall göras, då finns det fortfarande risk att ingenting blir gjort. 

Den skall även specificera vem som skall utföra vad och när, just ansvarsfördelningen måste 

finnas där för att jobbet skall bli gjort. Ett exempel framkommer där ett missförstånd gjorde att 

                                                 
58 Intervju 1, Projektledare 1 / Intervju 3, Konsultchefen / Intervju 4, Projektkoordinatorn / Intervju 6, Projektledare 2 
59 Intervju 2, Projektledare 1 / Intervju 3, Konsultchefen / Intervju 4, Projektkoordinatorn / Intervju 7, Teknisk projektledare. 
60 Intervju 6, Projektledare 2 / Intervju 7, Teknisk projektledare / Intervju 8, Konsultchefen 
61 Intervju 6, Projektledare 2 
62 Intervju 1, Projektledare 1 
63 Intervju 5, Projektledare 1 / Intervju 6, Projektledare 2 / Intervju 8, Konsultchefen 
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ett projekt försenades med ett halvår, detta på grund av att kundens service provider inte förstod 

vad de behövde utföra.64

 

”Vi håller på med en utrullning hos Kylfraktarna nu. Där är det ett halvårs försening. De hade satt it-driften till 

en ASP, additional service provider som har missförstått vad de skulle göra.” 65

 

Vid tre intervju tillfällen påpekas att själva projektplanen måste vara anpassad till en nivå som 

passar kunden, det gäller främst på hur djupt ner i tekniska detaljerna sträcker sig och vilket 

tekniskt språk som används.66 Kunder som själva inte är så tekniskt intresserade kan uppleva att 

en allt för detaljerad projektplan endast är förvirrande.67

 

4.1.4 Kundkonsultation 

När kunden har tecknat ett avtal med säljaren om att implementera systemet, kommer 

projektgruppen fortfarande göra en ytterligare konkretisering av kundens behov.68 Den 

konkretiserade projektplanen som projektgruppen gör behöver i sin tur stämmas av och justeras 

med kundens godkännande. Det är viktigt för att projektledaren måste vara säker på att de har 

tolkat kundens önskemål korrekt och undvika merarbete på grund av feltolkningar. 

Kundkonsultation är ett ständigt pågående arbete under en projektimplementation och återigen 

måste vägvalen betonas.69 Olika vägval kommer att påverka hur systemet senare går att använda. 

Det enda sättet att göra den här typen av val är att konsultera kunden och att förstå hur denne 

arbetar och vilken information som verkligen används.70 Projektledarna är eniga om, att 

överträffa kundens förväntningar, är det som avgör projektets framgång. Hur skall du kunna 

överträffa kundens förväntningar om de inte sätter in dig i vad de har behov av? 

 

För att förstå stora kunders behov brukar Albatross först genomför ett pilotprojekt.71 Ett 

pilotprojekt börjar med att samla ett antal av de kommande användarna. Där samlas 

representanter från kundföretaget ihop för att gemensamt utröna behoven, förväntningarna och 

önskemålen. 

 

                                                 
64 Intervju 7, Teknisk projektledare 
65 Intervju 7, Teknisk projektledare 
66 Intervju 2, Projektledare 1 / Intervju 3, Konsultchefen / Intervju 7, Teknisk projektledare  
67 Intervju 8, Konsultchefen 
68 Intervju 3, Konsultchefen / Intervju 5, Projektledare 1 / Intervju 6, Projektledare 2 
69 Intervju 6, Projektledare 2 
70 Intervju 2, Projektledare 1 
71 Intervju 3, Konsultchefen / Intervju 7, Teknisk projektledare 
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”Vi samlade representanter för, jag tror det var närmare 80 personer, från olika koncernbolag till en referensgrupp 

som då var projektgruppen. De tycket det var otroligt positivt, för det var det första projektet, systemet som hade 

tagits i drift på tvärs genom Telegrafkoncernen.” 72

 

Arbetet med pilotprojektet hjälper även till att förstå vilka beslutsgångar som finns hos 

kundorganisationen. Det är sällan en organisationsplan visar på de informella maktförhållanden 

och kopplingar som finns inom en större organisation. Därför är det alltid Albatross önskemål att 

få en projektansvarig hos kunden som kan organisationen, vet beslutsvägarna och har de 

informella kontakterna. Om kunden plockar in en ny person i sin organisation som får 

projektansvaret och inte känner sin egen företagsorganisation. Då kommer denna personen att 

vara indirekt bakbunden tills den lärt sig förstå de informella vägarna och projektet kommer inte 

att kunna röra sig lika snabbt framåt som annars skulle kunna vara möjligt.73

 

4.1.5 Personal 

När Albatross skall tillsätta en arbetsgrupp för att starta ett nytt projekt, tas det hänsyn till hur 

involverade konsulterna är i pågående projekt. Gruppen av projektledare är inte så stor, 7 

personer med varierande bakgrund inom programmering, logistik, fackmannamässig kompetens 

och projektledarerfarenhet.74 Vilket även vägs in mot projektets art, men de flesta projekt är i 

grunden lika.75 Det förekommer även att konsulterna utrycker personliga önskemål för att främja 

den egna personliga utvecklingen.76

 

När nya medarbetare skall rekryteras till Albatross söks personer med tidigare erfarenheter vilka 

anses meriterande för att kunna stödja projekts tekniska och logistiska implementering. 

Upplärningen på plats sker genom parallellt arbete med mer erfarna konsulter och du förväntas 

lära dig mycket på egen hand.77 Under intervjuerna reflekterande de mer erfarna konsulterna över 

fördelarna med mer formell inskolning och utbildning.78 Snabbare inskolning var ett argument. 

Certifiering skulle även kunna säkerställa att den enskilda verkligen hade de rätta kunskaperna. 

 

                                                 
72 Intervju 3, Konsultchefen 
73 Intervju 1, Projektledare 1 / Intervju 3, Konsultchefen / Intervju 7, Teknisk projektledare. 
74 Intervju 8, Konsultchefen 
75 Intervju 2, Projektledare 1 / Intervju 3, Konsultchefen / Intervju 6, Projektledare 2 
76 Intervju 5, Projektledare 1 / 6. 
77 Intervju 7, Teknisk projektledare 
78 Intervju 5, Projektledare 1 /  Intervju 6, Projektledare 2 / Intervju 8, Konsultchefen 
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”Jag tror att det skulle vara bättre för företaget med lite mer formell utbildning. Vi vet vad vi vet. Nu vet jag vad 

jag vet och jag tror jag vet vad Konsult X vet, men det är inte säkert.” 79

 

I Albatross projektuppdrag ingår att utbilda personalen hos kunden i att använda datasystemet. 

Inom stora projekt utbildas en ”super user”, en extremt allsidig användare som får lära sig hela 

systemets alla funktioner. Det är denna super user som sedan ansvarar för att bedriva utbildning 

för övriga medarbetare internt inom kundorganisationen. För mindre kunder är det Albatross 

själva som  genomför seminarier för att utbilda kunden. 

 

Ytterligare en viktig person är den som utses till projekt champion och är en person som sitter i 

kundorganisationen.80 Det en person är som hängiven teknologi, söker perfektion, får saker 

utförda och tar administrativt ansvar.81 En projekt champion är inte den samma person som  

projektkoordinatorn.82

 

4.1.6 Tekniska arbetsuppgifter 

Albatross har en teknisk projektledare som alltid är först på plats hos kunden. Han ansvarar för 

att genomföra nödvändiga förberedelser av kundens servrar inför en projektutrullning. När 

kunden själv förfogar över egen teknisk personal och förfogar över sina egna servrar brukar 

processen ske väldigt smidigt. Samtliga projektledare beskriver outsourcing av kundens it-drift 

som frustrerande och en betydande orsak till att arbetet försenas. När kunden har lagt ut sin it-

drift innebär det att deras serverpark står hos en it-leverantör som sköter it-driften. Den första 

svårigheten är att få tillgång till servern. Ofta är det endast it-leverantören som har tillgång till 

serverparken och obehöriga kan inte tillåtas tillträde eftersom det är begränsat genom avtal. Den 

andra svårigheten är att få den uppmärksamhet och respons hos it-leverantören som Albatross 

önskar. Att både kund och konsulter prioriterar genomförandet av projektet behöver inte få 

något direkt genomslag på it-leverantören eller skynda på dennes responstid.  

 

”Om Albatross skickar ett brådskande e-post till it-leverantören och denne inte svarar, då hjälper det inte att en 

viss svarstid för akuta ärenden inskrivts in i kundens service level agreement! Inget händer…!” 83

 

                                                 
79 Intervju 6, Projektledare 2 
80 Intervju 2, Projektledare 1 
81 Kerzner, 2006, s. 19 
82 Intervju 2, Projektledare 1 / Intervju 3, Konsultchefen / Intervju 4, Projektkoordinatorn / Intervju 6, Projektledare 2 
83 Intervju 2, Projektledare 1 
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4.1.7 Kundens acceptans 

Kundinriktade projekt söker alltid kundens slutgiltiga gillande och här är Albatross inget 

undantag.  

 

”Vi har ett schema när implementeringen är färdig, en checklista. Där man går igenom med kunden att 

standarderna är satta och allt fungerar som de önskar. Då får de signera att de är nöjda med projektet.”84

 

Konsulterna lyfter fram hur viktigt det kan vara att ha en eldsjäl hos kunden.85 För det första har 

eldsjälar en positiv grundinställning till projektet som helhet, även vid tillfälliga motgångar och 

entusiasmerar sina kollegor. För det andra kan en eldsjäl ha en god inverkan på de beslutsfattare 

som makten att bestämma över projektets fortlevnad. För det tredje är det ofta karismatiska 

personer som därmed överskugga eventuella motståndare.  

 

”En positiv grej med projektet Telegraf, är att vi har en intern person hos kunden Telegraf som älskar systemet. 

Oavsätt hur mycket strul det har varit, hur mycket problem det har varit, hur mycket förseningar det har varit, så 

har den personen velat driva projektet framåt. Det har inte varit projektledaren från deras sida, utan det har varit 

en inköpschef inom ett visst segment som tycker att det här är skit bra och som använder den förra versionen av 

vårt system. Denne har verkligen stöttat och talat väl för Albatross internt.” 86

 

4.1.8 Samordning, övervakning och feedback 

Hos Albatross är forumet för intern samordning, övervakning och feedback inom 

konsultorganisationen det fasta måndagsmötet. Där sker en avstämning av vad som har skett 

under den gångna veckan och vad som är på gång inför den kommande. Ofta är en eller flera 

personer på resande fot och deltar per telefon. Mötena är av en allmänt informell karaktär.87  

 

På ett mer generellt och förenklat plan kan kontakten med kunderna beskrivas som att den 

största samordningen sker i början av projektet, övervakningen sker mer löpande och feedbacken 

främst i slutet. Givetvis beror intensiteten i dessa inslag på omfattning av projektet och vilken fas 

det är handlar om. Över huvudtaget används goda sociala relationer och socialt umgänge för att 

förbättrad kommunikation, samordning, övervakning och feedback.88

                                                 
84 Intervju 7, Teknisk projektledare 
85 Intervju 3, Konsultchefen / Intervju 5, Projektledare 1 / Intervju 6, Projektledare 2  
86 Intervju 2, Projektledare 1 
87 Intervju 2, Projektledare 1 
88 Intervju 3, Konsultchefen / Intervju 4, Projektkoordinatorn / Intervju 6, Projektledare 2 

 27



 

”Det finns milstolpar som är det största, de som kunden lägger mest märke till. Sen finns det mindre milstolpar 

som kunden är mer ansvarig för. Vi försöker väldigt tidigt i projektplan vara eniga om milstolparna och vem som 

har ansvaret. De viktigaste (milstolparna) är de tekniska delarna som kunden har stort ansvar för. Det är där vi 

har haft störst problem när IT hos kunden inte har fått information om att det behövs en projektledare eller 

dedikerade resurser. Vi opererar som regel tillsammans med en projektledare hos kunden. I den mest intensiva 

delen av ett projektfasen råder det daglig kommunikation med kundens projektledare.” 89

 

4.1.9 Kommunikation 

I redogörelsen för teorin framkommer att kommunikation är en övergripande faktor som 

interagerar ihop med samtliga PIP-faktorer. Se bild ett och två på sidorna 13 och 14. 

 

”Det går att ringa kollegerna när som helst. Vill jag inte prata med mina kolleger en lördag eftermiddag så är det 

bara att stänga av telefonen.” 90

 

Ytterligare ett citat ur intervjuerna som vi vill lyfta kommer från konsultchefen. Citat belyser den 

informella kulturen inom företaget. Redogörelsen visar även hur effektiv en berättelse är för att 

kommunikativt förmedla en större mängd information och samtidigt sätta in den i sitt specifika 

sammanhang. Frågor som vem, vad, när, hur och vart, faller ut av sig självt.  

 

”M. sa just som jag kom in i rummet. Att han höll på med ett arbete hos en kund, där han just har gjort en 

installation. Där han hade ett tekniskt problem som inte är EKAN Albatorss AS problem, utan är kundens 

problem med en annan applikation. Det är lite högrisk, för de måste fungera på måndag för att kundens top 

management ska bli nöjda. När M. nämner det för mig, tänker jag hur kan jag hjälpa honom för att projektet 

skall lyckas.” 91

 

Personliga relationer är viktiga för kommunikationen. Vi bedömer det som både en styrka och 

svaghet. Å ena sidan innebär det en rationalisering av information där man genom personlig 

kännedom kan bedöma vem som har intresse av vilken information och när. Å andra sidan blir 

god kommunikation direkt beroende av vilka relationerna är och hur väl dessa fungerar. För den 

som kommer in som ny medarbetare blir avsaknaden av etablerade relationer kännbar, ifråga om 

                                                 
89 Intervju 8, Konsultchefen 
90 Intervju 7, Teknisk projektledare 
91 Intervju 8, Konsultchefen 
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kommunikation. Detta förhållande, mellan relation och kommunikation, är uppmärksammat på 

Albatross. Vid intervju nummer åtta framkommer följande: 

 

”Jag pratade med en person som bara har jobbat är i ett halvt år. Hon sa att vi är riktigt dålig på det, så vi 

behöver bli bättre. (Skratt). Det är typiskt för en person som är ny, är osäker på vem som kan vad och vem man 

skall fråga om viktiga saker. Medan en som har varit här länge vet hur man får den information den behöver.” 92

 

En annan respondent upplever en önskan att få mer information om hur högre ledningen 

strategiskt planerar. Vilka satsningar är att vänta? Vilka marknader bedöms som mest intressanta? 

I övrigt viktigt att tänka på att nya medarbetare inte kan veta vart de ska vända sig för att få 

intressant och relevant information. Därför kan särskild hänsyn tas i beaktande för att hålla dem 

informerade. Att projektgruppen i ett av kontoren sitter i ett öppet kontorslandskap93 upplevs 

som positivt för att mycket information kan snappas ut genom att höra vad de andra säger till 

andra kollegor och vad de pratat om i telefon.94 God kundkommunikation bygger på goda 

relationer med kunden. 

 

4.1.10 Problemlösning 

Projektledarna är väl medvetna om att det alltid dyker upp oväntade saker vid en 

projektimplementation då ingen kund är den andra helt lik. Det svåraste är felsökningen, att hitta 

felet. Att avhjälpa problemet brukar vara ett mindre problem. Den tekniskt inriktade 

projektledaren beskriver hur han tidigare samma dag har varit hos en kund där det uppstod ett 

tekniskt problem. Det tog honom tre timmars felsökning för att identifiera felet och fem minuter 

att lösa problemet.95  

 

”Vid plötsliga avvikelser mobiliserar vi andra personer internt som vi vet kan hjälpa till… Är det rätt många 

som involveras är det nästan ett problem i sig…. Det viktigaste är att vi ställer upp för varandra och att vi finner 

folk som har den rätta kompetensen på problemområdet så vi kan lösa det.” 96

En fråga som är viktig och kan skapa problem är hur säkert graden av kundsäkerhet, det handlar 

om både om att implementera systemet hos och hur skyddad information skall vara. Beroende på 

bransch skiftar säkerhetskraven och informationens känslighetsart.97

                                                 
92 Intervju 8, Konsultchefen 
93 Besök, Albatross AS huvudkontor, Oslo, Norge 
94 Intervju 6, Projektledare 2 / Intervju 7, Teknisk projektledare / Intervju 8, Konsultchefen 
95 Intervju 7, Teknisk projektledare 
96 Intervju 8, Konsultchefen 
97 Intervju 2, Projektledare 1 / Intervju 3, Konsultchefen / Intervju 5, Projektledare 1 / Intervju 7, Teknisk projektledare 
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5. Analys 

Det sociala samspelet, att förstå kundens kultur, tas sällan upp inom ramen för företagsekonomi, 

men det är något som projektledarna beskriver som en viktig del i deras arbete. Här ingår även 

kringaktiviteter med kunden utanför ordinarie arbetstid som representation och företagsfester där 

kontakter knyts och grunden för fortsatt kommunikation bättras på. 

 

Vanligt är att deltagarna uppfattar det som sägs på informationsmöten som intressant, men 

mindre individ specifikt. Däremot har de kolleger som ej deltar, ofta en känsla av att de missar 

viktig information. Att veta vad kollegerna jobbar med ökar även känslan av delaktighet i 

gruppen. 

 

En sak som projektkoordinatorn tog upp hur du måste anpassa din kommunikation till din 

mottagare. Saker som titel, utbildningsbakgrund och hur insatt mottagaren är i ämnet du 

beskriver. När du pratar med en ingenjör bör resonemanget innehålla en viss logik, eller om du 

pratar med en stressad projektsamordnare behöver du visa tålamod, bekräfta att du förstår och 

verka lugnade. När vi första gången skulle intervjua konslutchefen var hon direkt inne på hur hon 

skulle anpassa sin kommunikation för att underlätta för oss så mycket som möjligt. Skulle hon 

prata på engelska, norska, en blandning av norska och svenska. Oavsätt språk bygger bra 

kommunikation på att den finns där när den behövs, att båda parter förstår vad den andra avser 

och antalet missförstånd minimeras och rätas ut. 

 

Synen som konsulterna uttrycker att formell utbildning och certifiering är bra som visar att du har 

kunskaper i ett ämne ät lätt att förstå. Samtidigt är en viktig del av den information de önskar 

säkra företagsspecifik information. Här blir en formell certifieringen svårare med tanke 

projektgruppens storlek på sex personer. Det är inte en jämn ström av nya rekryter som skall 

läras upp och mycket av företagsspecifik information fås genom praktisk arbetserfarenhet. Att 

som idag låta nya medarbetare arbeta parallellt med en mentor är inte så dumt, även om det 

upplärningstiden kan bli lång. Bästa sättet att försäkra sig om att rekryten får så många delar som 

möjligt av helheten borde vara möjligheten att rotera mellan olika projektledare under 

upplärningsfasen.  

 

Sammantaget har tre faktorer framkommit som den eller de som sitter i ledningen måste beakta 

när de ger sitt stöd till ett projekt. Det första är att när de visar sitt stöd för ett projekt, ger det 

signaler till medarbetarna att det jobbar med något som har betydelse och att de kan tillgå de 
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resurser de behöver. Om ett projekt har en ordentligt tilltagen budget underlättar det för att få 

ledningens fokus, då alla stora budgetposter drar till sin beslutsfattarnas intresse. Det andra är att 

projektledningen måste ha tillräckliga behörigheter att fatt nödvändiga beslut. Om ett beslut 

måste avvakta godkännande från högre instans finns det en risk att projektet tappar momentum. 

Samma negativa inverka på projektet kan även ske om projektledningen byts ut eller förändras. 

Det tredje är att ledningen måste förstå vad de ger sitt stöd till. Vilket kan förefalla något 

paradoxalt, för hur går det att veta eller förstå att den som har gett klartecken har förstått precis 

vad de har godkänt? Att personen i fråga även förstår hur detta beslut inverkar i kommande led? 

När det gäller tydliga vägval som projekt ställs inför kommer det vara betydligt svårare att gå 

tillbaka och ändra vad som redan är gjort. Givetvis går det att ändra saker i ett senare skede, dock 

medför detta betydligt högre utvecklingskostnader och risk för förseningar.  

5.1 Politik, en kritisk faktor? Politiska aspekter inom ramen för projekt 

Under arbetets gång har det blivit tydligt att politik har en stark inverkan på projekt och dess 

utfall. PIP- teorin belyser tio kritiska punkter om projektimplementering där ingen av punkterna 

specifikt belyser politikens betydelse. Hur inverkar politik i projekt och är dess betydelse kritisk? 

Ja, politik går att se som en kritisk faktor i projekt. Varför? Därför att nästan alla resurser, 

finansiella, mänskliga, informativa, fördelning av tid, etc. är föremål för makt och måste 

förhandlas och kompromissas vilket i sig är ett politiskt spel.98

 

I projekten som nämns i intervjuerna finns det tre arenor där politik utspelar sig. I de två första 

arenorna utspelar sig den interna politiken d.v.s. internt hos både kund och leverantör. Deras 

arena för interaktion utgör den tredje. 

 

För att börja med den sistnämnda, den i kund leverantörs relationen. Att kunden upptäcker ett 

behov och därav önskar förändra strukturen i programvaran för att tillgodose behovet 

förekommer i all programutveckling. Flera av respondenterna beskriver att speciellt stora företag 

ofta har en del inarbetade vanor och tillämpningar som de vill kunna utföra även när ett nytt 

system implementerats. Ofta definierar kunden dessa önskade tillämpningar som krav, varpå det 

blir leverantörens ansvar att skapa en lösning. För systemleverantören är det inte lika säkert att 

dessa önskemål fanns med i projektets ursprungliga ramar. Givetvis går det att lösa, men då 

handlar det om ett tillägg till systemet. När det kan vara gjort beror på när nästa 

systemuppdatering är planerad och vilket tidsutrymme som finns inför den utrullningen. Här är 

det inte ovanligt att kunden fortsättet att försöka pressa systemleverantören och där med ducka 
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för en intern politiserad strid av typen hur nödvändig är tillägget? Vad får det kosta? Hur länge 

kan vi vänta tills det är ordnat? Försöken att få leverantören att utföra arbetet utan motkrav ökar 

om kundens projektledare redan är ställd under stark intern press. 

 

Omvänt kan leverantören skapa en systemexpert inuti kundorganisationen, med tillräckliga 

kunskaper för att göra systemutvecklingar direkt i systemet. Den medarbetar jobbar då ”In 

House” hos kunden, alltså sitter direkt i kundorganisationen och hjälper leverantören med 

utvecklingsarbetet. Fördelen är att denna medarbetares arbete aldrig kommer att rapporteras som 

debiterade konsulttimmar, utan lönen får personen för att den redan jobbar i kundföretaget. 

Denna lösning är ett sätt att undvika dilemmat att antingen överstiga budget eller skala ner på 

projektet.  

 

Under intervjuerna framkom ett fall där kundens interna politik ställt projektet i halt. Under 

projektets gång var transparangs ett ledord från kundens sida. Vår respondent beskriver skeendet: 

 

”Projektgruppen har i ett tidigt stadium bett om synpunkter från ledningen och deras steering committe som det 

heter. Ett väldigt högt organ som har varit med och tagit beslut om de här säkerhetsinställningarna under väg, men 

inte helt och fullt förstått det. Men projektgruppen har känt att de har förstått och känner sig trygga med att rätt 

beslut har tagits. Sen har vi implementerat det här.” 99

 

När systemet väl rullades ut och togs i drift uppfattades det som allt för transparant. Information 

av känslig art hade för allt för hög tillgänglighet inför allt många medarbetare. Den höga 

transparangen uppfattades nu utgöra en risk som skulle kunna orsaka företaget skada. En direkt 

åtgärd var att systemet stängdes ner. Hur ett företag väljer att fördela känslig information som 

resurs, vem som skall ha tillgång till vilken typ av information och vid vilken tidpunkt, är 

företagspolitiska frågor. Här har det inneburit en betydande fördröjning av det enskilda 

projektet.100

 

                                                                                                                                                         
98 Pinto, 2000, s. 85 
99 Intervju 2, Projektledare 1 
100 Intervju 5, Projektledare 1 
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6. Diskussion och Slutsatser 

I problemformuleringen tar vi upp frågan om gestaltning. Dvs. fånga helheten av Albatross sätt 

att arbeta med projektimplementering. Gestalten är en signifikant och tolkningsbar bild av de 

projektimplementationer de genomför. Denna inställning har varit bra för studien då vi tvingats 

lyfta blicken och ta ansvar för helheten. En annan inställning skull mycket väl kunna beskriva 

fenomenet på ett ärligt sätt. För oss var det dock en stor sak, att den grundläggande inställningen 

innebar öppenhet för vad vi skulle komma att undersöka. Detta var våran principsak. 

 

Tidigt upptäckte vi att samtliga faktorer, mycket riktigt, förekommer i den verksamhet vi studerat. 

Det intressanta var att när vi började ställa frågor om varje enskild faktor upptäckte vi nyanser. 

Av detta drar vi slutsatsen att upplevelsen av en PIP-faktor inte är absolut. Vad som var viktigt i 

fråga om exempelvis Kundkonsultation för en konsult, kunde vara mindre viktigt för en annan. 

Framför allt fanns det gradskillnader. Dessa skillnader ser man genom att vissa punkter har flera 

citat som visar på konsulternas mer spridda upplevelser. Spridningen i sig har vi inte upplevt som 

en kontrovers utan snarare som komplementär. Våran uppgift blev naturligt att spåra de tankar 

och upplevelser som var signifikanta för verksamheten. Under intervjuerna kunde vi vid ett flertal 

tillfällen komma på oss med att sitta och samtala om kommunikation. Eftersom den ursprungliga 

teorin mycket tydligt poängterar kommunikationens upphöjda status, tog det inte lång tid för oss 

att upptäcka anledningen till de ständiga återkopplingarna. Insikten var ändock viktig och vi 

stödjer Schultz, Slevin och Pintos teori, i det att kommunikation har en upphöjd status. Vad vi 

däremot inte kan finna stöd för i denna studie är den indelning i strategiskt och taktiskt kluster 

som författarna till originalartikeln vill visa på. Rent teoretiskt är dessa tankar intressanta och om 

man använder det sunda förnuftet kan sambanden tyckas ”självklara”. Men faktum kvarstår att vi 

med denna vetenskapliga studie inte har kunnat finna belägg för, att dessa faktorer skulle 

uppträda särkilt nära varandra.  

 

Vi kan samtidigt konstatera att punkten Kundkonsultation i någon mån har försummats av det 

syfte vi formulerat. Anledningen är att kundkonsultationen är en viktig del redan i säljprocessen 

vilken vi inte har riktat vårt intresse emot. Om studien skulle göras om i en ny version skulle vi 

föreslå att säljprocessen innefattas i studien.  
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Politik är den frånvarande faktorn, som vi stött på i denna studie. I senare artiklar och böcker, 

1998 och framåt, har Pinto påpekat politikens betydelse.101 Men PIP-modellen är fortsatt 

oreviderad. I analysdelen har vi formulerat ett resonemang om politikens betydelse, för 

projektimplementering på Albatross. Vi tror att detta skulle kunna vara ett mycket intressant 

ämne att bedriva djupare forskning inom. 

 

Metoden vi har använt har visat sig stämma väl överens med vår vilja att vara gestaltande. 

Intervjuer med mer och mindre strukturerade frågor har gjort att vi fått den uppriktighet i 

empirin som vi sökt. Att arbeta med association har varit ett bra verktyg för att söka 

respondenternas upplevelser. Om vi skulle göra om studien på nytt skull vi inte byta metoden, 

utan utveckla den med något fler följdfrågor. 

                                                 
101 Pinto, 2000, s. 85 

 34



Referenser 

Källförteckning 

 Ansoff, H. Igor (1980). “Strategic Issue Management”. Strategic management Journal, Vol. 1, 

131-148 

 

 Finch, Peter (2003) ”Applying the Selvin-Pinto Project Implementation Profile to an 

Information Systems Project”. Project Management Journal September 2003 

 

 Företagspresentation Power Point av EKAN Albatross AS, 2007. 

 

 Gadde, Lars-Erik och Håkansson, Håkan (1998). “Professionellt inköp”. Studentlitteratur, 

Lund. ISBN 91-44-00692-6 

 

 Greiner, Larry E. (1972) Evolution and Revolution As Organizations Grow, Harward 

Business Review, May-June 1998 

 

 Hatch, Mary Jo (2002) ”Organisationsteori: moderna, symboliska och postmoderna 

perspektiv”. Språklig bearbetning: Annika Möller. Studentlitteratur, Lund. ISBN 91-44-

02128-3 

 

 Heath, Robert L (1997) ”Strategic Issues Management. Organizations and Public Policy 

Changes”, Thousand Oaks, Ca: Sage Publications ISBN 0803970358 

 

 Johannessen, Tuffte (2003) ”Introduktion till samhällsvetenskaplig metod”. Liber AB, 205 10 

Malmö, ISBN 91-47-06534-6 

 

 Kerzner, Harald (2006) ”Project Management; A Systems Approach to Planning, Scheduling, 

and Controlling”. John Wiley And Sons Ltd., Hoboken, New Jersey. Upplaga: 9Rev e. ISBN 

13 978-0-471-74187-9 

 

 Palm, Lars och Falkheimer, Jesper (2005) ”Förtroendekriser, Kommunikationsstrategier före, 

under och efter”, Krisberedskapsmyndigheten, KBM:s temaserie 2005:5, Stockholm, ISBN 

1652-2915, ISBN 91-85053-85-6 

 

 35



 Pinto, Jeffery K (2000). ”Understanding the role of politics in successful project 

management”. Journal of Project Management 18, p85-91 

 

 Pinto, Jeffery K. and Kharbanda, P. (1996) “How to Fail in Project Management (Without 

Really Trying)”, Business Horizons, July-August 1996, s45-53 

 

 Pinto, Jeffery K. and Prescott, John. E. (1988) “Variations in Critical Success Factors Over 

the Stages in the Project Life Cycle”. Journal of Management Studies; 1988, Vol. 14, No. 1, 5-

18  

 

 Pinto, Jeffery K. and Prescott, John E. (1990). “Planning and Tactical Factors in the Project 

Implementation Process”. Journal of Management Studies; May90, Vol. 27 Issue 3, p305-327, 

23p 

 

 Ross, Jerry and Staw, Berry M. (1993) ”Organizational Escalation and Exit: Lessons from the 

Shortham Nuclear Power Plant”, Academy of Management Journal, Vol. 36, No. 4, 701-732 

 

 Sawatsky, John.(1997) “Journalistens tio dödssynder” ur Journalisten, Nr. 1, 1997. 

 

 Schultz, Randell L., Slevin, Dennis P. and Pinto, Jeffrey K. (1987) “Strategy and Tactics in a 

Process Model of Project Implementation”. Interfaces 17:3 May-June 1987, p 34-46 

 

 Söderlund, Jonas (2005) ”Projektledning & projektkompetens, perspektiv på 

konkurrenskraft”. Liber AB, Malmö. Upplaga 1:1. ISBN 91-47-07579-1 

 

 Westerveld, E. (2003). “The Project Excellence Model®: linking success criteria and critical 

success factors”. International Journal of Project Management, 21, 411-418 

 

 36



Intervjuförteckning 

 
Intervju nr. Intervjutyp Respondent Intervjutid (t:m) Språk Plats Inspelad Datum 

1 Orienterande Projektledare 1 01:30 Svenska Stockholm, 

Lunchrestaurang 

Nej 2007-10-30 

2 I Projektledare 1 00:57 Svenska Stockholm,  

Lägenhet 

Ja 2007-11-13 

3 I Konsultchef 00:56 Norska/Svenska Stockholm,  

Albatross Sverigekontor 

Ja 2007-11-20 

4 I Projektkoordinator 00:50 Engelska Stockholm,  

Albatross Sverigekontor 

Ja 2007-11-20 

5 II Projektledare 1 00:51 Svenska Stockholm,  

Lägenhet 

Ja 2007-11-22 

6 II Projektledare 2 00:55 Norska Oslo,  

Albatross Huvudkontor 

Ja 2007-11-27 

7 II Teknisk projektledare 00:33 Norska Oslo,  

Albatross Huvudkontor 

Ja 2007-11-27 

8 II Konsultchef 00:47 Norska/Svenska Oslo,  

Albatross Huvudkontor 

Ja 2007-11-27 

8 Intervjuer 3 st Intervjutyper 5 st. Unika 

respondenter 

07:19 

(00:55) 

3 st. Språk 4 st. geografiska platser 7 av 8 är 

inspelade 

28 dagar mellan 

första och sista 
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Bilaga 1 

Vi har arbetat med två intervjutyper. Vi vill, i denna bilaga, belysa tillvägagångssättet och 

pressentera frågorna genom utdrag ur intervjuerna. Utdraget är rensat från respondentens svar 

utom då intervjuare och respondent kommunicerar om förtydligande av fråga, frågas innehåll 

eller bekräftelse av fråga. Utdraget är inte redigerat till skriftspråk. 

 

Intervjutyp I representeras med ett utdrag ur intervju nummer två: 

I: Vi tänkte börja väldigt övergripande… och så hoppas vi att de som vill svara på frågorna… 

gör det så fritt de vill. 

R: Ja! Ja, det är bra. Kreativt. 

I: Ja, precis. 

I: Och då är vår fråga. Hur skulle DU beskriva ett framgångsrikt projekt? 

R: Ja, alltså ett framgångsrikt projekt är väl egentligen……jag är tvungen att utgår ifrån IT-

projekt eftersom det är det vi håller på med. 

I: Och Albatross! 

R: Exakt! 

I: Syftar du då på en sann bild eller den bilden man vill föra fram internt? 

I: Kan vi bli specifika i projekt, kan du finna det här någonstans i det DU har gjort? 

R: Ja 

I: Och, hur upplevde DU det? 

I: Om vi vänder på frågan. Hur skulle du beskriva ett misslyckat projekt? 

I: Kan du berätta det här som ett exempel? 

R: Med ett reellt fall? 

I: Ja, ett exempel. 

I: Vi har två väldigt tydliga exempel här. Jag tänkte vi kunde spegelvända dem, att vända  

Petroleum Inc. till det problematiskt projektet och försöka använda de… Om vi börjar med 

det… 

I: Budget förändras, kan du utveckla det? 

 

Och så vidare… 
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Intervjutyp II representeras av utdrag ur intervju nummer åtta. 

 

I: Hur skulle du beskriva Albatross Project Mission? (Här tyckte vi att beskrivning var mer 

passande än upplevelse.) 

I: Vi har ju tidigare talat om Top Management Support… Och det skulle vi gärna ta upp igen. 

Hur skulle du vilja beskriva Albatross Top management Support?… Inom Albatross…Hur ni 

arbeta med Top Management Support … från din synvinkel och kanske mot dina chefer 

också? 

I: Om du analyserar dig själv som Top Manager? Hur arbetar du med Top Management? 

I: Vi fortsätter mot Project Schedual and Plan… Detaild specification of requierd steps… har 

vi använt som definition… 

I: Hur upplever du att Albatross arbetar med projektplaner? 

I: Client Consultation… Avstämning av kundens behov. Hur Upplever du att Albatross 

hanterar detta… 

I: Personnel… Då syftar vi på Recruitment, Selection and Training of Necessary Presonnel for 

the project team…Att man får in ett projekt och så skall man sätta samman ett projekt team. 

I: Technical tasks… Då går vi mer in på själva teknologin och kunskapen om teknologi… 

I: Vi stälde ju tidigare en fråga på Client Consultation alltså avstämningen av kundens 

behov… Då tänkte vi fråga på Client Acceptance… by intended users… hur upplever du att 

Albatross snappar upp det…? 

I: Monitoring and Feedback, om vi tar det som en avslutande punkt i 

projektimplementationen… hur upplever du feedback till att börja med? 

I: Ja vi kommer ju in här mot Communication… om vi först börjar med den interna 

uppfattningen, rätt person, rätt information i rätt tid? 

I: Troubleshooting är sista punkten… improvisation vid plötsliga avvikelser från plan?  
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Bilaga 2 

John Sawatskys tio dödsynder. Ur Journalisten, nr 1, 1997 

 

Reporterns tio dödssynder 

1. Frågor som ger ja- eller nej-svar 

Bryter mot den mest grundläggande intervjuprincipen: att motparten ska säga saker, inte 

journalisten. Den intervjuade initierar ingenting utan får bara bekräfta/förneka. Ger dåliga citat 

eftersom orden kommer från reportern. 

En ja/nej-fråga kan låta tuff men är i själva verket lätt att ta udden av eller vända på. Effekten blir 

ofta ett automatiskt förnekande följt av svarsproffsets “message track”, den information han vill 

nå ut med. 

2. Ingen fråga 

Ett påstående kräver inget svar av motparten. Den sociala diskursens regler innebär att motparten 

i ett samtal måste säga något när den andra slutar tala. Det är den andres tur. Men han behöver 

inte ge ett svar om han inte får en direkt fråga.  

3. “Dubbelpipiga” frågor 

När två frågor ställs samtidigt raderar den sista ut den första — om de är likvärdiga. Är en av 

frågorna besvärligare väljer intervjuobjektet den enklaste. Nio gånger av tio får en “dubbelpipig” 

fråga bara ett svar. 

De ställer till det även för intervjupersoner som vill samarbeta och besvara båda frågorna; de 

försöker väga ihop frågorna till ett svar, som i stället blir dåligt fokuserat.  

“Dubbelpipiga” frågor är vanliga på presskonferenser. Men får man bara en enda fråga är det 

ännu viktigare att få ut det mesta av den, menar Sawatsky.  

4. Överlastade frågor 

En överlastad fråga har flera komponenter, till exempel bestämningar, som intervjuobjektet kan 

ta fasta på i stället för själva frågan.  
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5. Ledande frågor  

Ledande frågor styr intervjupersonen. Det är i sig oärligt, men det finns också praktiska orsaker 

att undvika dem. Ledande frågor dödar citat och ger “smala” svar. Vi kan bara fråga om sådant vi 

redan vet eller anar och missar det som ligger lite vid sidan av.  

6. Kommentarer/värderingar i frågorna 

Leder ofta till att intervjuobjektet bemöter kommentaren/värderingen i stället för att besvara 

frågan. Ett typiskt exempel på konflikt mellan sänd- och ta emot-läge. 

7. Outtalade förutsättningar i frågorna  

Om människor inte håller med om de förutsättningar som implicit ställs upp av en fråga svarar de 

sällan rakt. Förutsättningarna bildar en barriär framför frågan. Ett klassiskt exempel: När slutade 

du slå din fru? 

8. Laddade ord i frågorna  

Vissa ord har så hög laddning att intervjupersonen reagerar mot ordet i stället för att besvara 

frågan, som därmed aldrig får en chans. Exempel: “skandal”, “bedragare”, “förrädare”. Ords 

laddning varierar i olika sammanhang. Vid publicering ger laddade ord färg och must, men 

människor som utsätts för dem vid en intervju blir defensiva. 

9. Överdrifter i frågorna  

Får ofta intervjuobjektet att reagera på överdriften i stället för frågan. Överdrifter gör det också 

lätt för den intervjuade att vända på eller undvika frågan. Eftersom det är en instinktiv mänsklig 

reaktion att motbalansera ger överdrifter i frågor ofta överförsiktiga svar. Det är därför 

“vardagshjältar” genomgående tonar ned sina insatser i intervjuer. När journalisten konfronterar 

intervjuobjekt med en överdrivet hjältemodig bild av deras handlande motbalanserar de. 

10. För komplicerade frågor:  

Vi anstränger oss för att göra det vi publicerar lättbegripligt, men vill gärna briljera med 

komplicerade frågor. Men ställer reportern alltför invecklade frågor hänger den intervjuade 

inte med. Frågan kollapsar. 
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