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Sammanfattning 

 

 

Denna uppsats är en fallstudie av ett EU-projekt. Syftet med denna uppsats är att beskriva och 

förklara projektets faser och vad som fordrades för att projektet skulle bli framgångsrikt. 

Clean Urban Transport Europé-projektet (CUTE) var ett utvecklingsprojekt inom EU som 

drevs i nio städer, Stockholm var en utav dessa. Projektet gick ut på att testköra vätgasbussar 

med bränsleceller. Undersökningen avgränsades till delprojektet i Stockholm som av 

aktörerna ansetts som ett framgångsrikt projekt. Frågeställningen för denna uppsats är 

följande; Hur ser organiseringen ut i projekt och går det att urskilja faktorer som påverkar 

projektets resultat? Primärdata har samlats in i form av intervjuer och sekundärdata har bestått 

av rapporter, litteratur samt övrig text hämtad från bl.a. Internet. I många år har forskare 

försökt se varför projekt lyckas. Denna forskning är långt ifrån klar men det finns vissa 

modeller som ger exempel på faktorer som är framträdande för ett framgångsrikt projekt. 

Forskarna Pinto & Slevin har skapat en modell med kritiska framgångsfaktorer som t.ex. 

måltydlighet, kommunikation och problemlösning. Med hjälp av teorin har vi kommit fram 

till två synsätt. Det ena är att projektet blev framgångsrikt tack vare att det uppfyllde de flesta 

faktorerna i modellen, vi har kommit fram till fyra faktorer som var viktiga för detta projekt. 

Det andra sättet att se det på är att modellen inte representerar framgång i projekt just för att 

inte alla faktorerna uppfylldes. För att ytterligare undersöka framgångsfaktorer i projekt skulle 

det vara önskvärt med jämförande studier av olika projekt för vidare forskning. 
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1. Inledning  

 

1.1 Bakgrund 

Projekt som arbetsform sprider sig och man använder projekt för att effektivt lösa problem 

som uppstår. Projektledning och projektorganisering är något som växt fram som en egen 

inriktning inom företagsledning och administration. Det var genom amerikanska influenser på 

1960-1970-talet, som orden projektledning, projektorganisering, projektgrupp och 

projektplanering började förekomma mer konsekvent i det svenska språket. Ordet projekt har 

tidigare syftat till idéerna bakom en satsning men i den nya bemärkelsen talar man mer om 

arbetet med satsningens realisering. Problem som projekt för med sig har varit desamma 

sedan slutet på 1950-talet och de problem som uppstår är förseningar och budgetunderskott. 

Det problematiska med projekt som arbetsform ligger i dess organisering som är av en 

kortvarig natur, det råder en större osäkerhet i projekt jämfört med stabila organisationer just 

för att det finns inte några fasta rutiner.
1
  

 

Internationellt finns det flera nätverk som arbetar för spridning och kunskap om projekt, i 

Zürich finns International Project Management Association och i Nordamerika finns 

organisationen Project Management Institute. Dessa föreningar är en del av den organiserade 

kärnan av projektledningsrörelsen.
2
 I Sverige finns flera nätverk och organisationer som 

arbetar för att sprida projekt som arbetsform. Ett av dessa är nätverket Svenska projekt, det är 

en nationell satsning med målsättningen att stärka näringslivets konkurrenskraft, öka 

effektiviteten i företag och förvaltning genom att utveckla projekt som organiseringsform. 

Nätverket vill stärka den akademiska forskningen och utbildningen om projekt samt att stärka 

länkar mellan svenska och internationella nätverk på området. De publicerar 

forskningsöversikter av hur forskningsläget ser ut i Sverige inom ämnet projektledning och 

projektorganisering.
3
 Det finns också en organisation som heter Svenska Projektakademin, de 

har till uppgift att främja utveckling och tillämpning av projektarbetsformen i svenskt 

arbetsliv. Det är en mötesplats för personer med hög kompetens inom projektledning. 

Akademins ledamöter vill sprida kunskaper om tillämpningen av projekt som arbetsform.
4
   

 

                                                 
1
 Engwall (2001) Jakten på det effektiva projektet 

2
 Ibid 

3
 http://www.svenskaprojekt.nu/presentation.html 

4
 http://www.projektakademien.nu/index.php?Projektakademien 
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Termen projekt kommer från det latinska ordet ”projectum” och kan närmast översättas med  

”kasta fram” d.v.s. utkast, förslag eller idé; jämför projicera, projektor. Ordet betecknar alltså 

inte vad som görs utan själva idén eller förslaget.
5
 Det finns flera sätt att definiera projekt; 

man kan ta fasta på det unika som man ska lösa, de är tillfälliga organisatoriska skapelser, de 

är tidsbegränsade och en av de mest centrala egenskaperna är att de är målinriktade.
6
  

 

En annan beskrivning av projekt kan vara att projekt är en satsning eller samling aktiviteter 

initierade för att uppnå ett givet mål. Man skall ta fram en produkt eller en tjänst med sina 

specificerade krav till en på förhand given tidpunkt och kostnad. Detta perspektiv menar att 

projekt är tillfälliga organisationer, där man från en början vet om att den skall byggas upp för 

att sedan avvecklas. Man förutsätter att projekten är till för att skapa nytta för de 

organisationer och företag som föder och finansierar dessa, projektens resultat kommer att 

bidra till uppsatta visioner och mål. Projekt är ett sätt att arbeta och fördela ansvar och 

befogenheter; en arbetsform som man väljer för att bli billigare, bättre, effektivare etc. 

Organisationens ekonomiska resultat och lönsamhet blir således direkt beroende av hur väl 

projekten genomförs.
7
  

 

Enligt projektforskaren Jonas Söderlund kan projekt delas in i tre stycken olika kategorier. 

Affärsprojekt som har som syfte att leverera och implementera komplexa lösningar/system till 

kund eller brukare och som bygger på integration av kunskap mellan kund och leverantör. 

Utvecklingsprojekt har syftet att utveckla ny teknik, produkt eller tjänst för 

produktion/försäljning till massmarknad. Denna typ av projekt bygger på integration av 

kunskap mellan olika tekniska discipliner. Den sista projektformen, förändringsprojekt, har 

som syfte att förändra organisations- och arbetssätt för att bättre bedriva löpande verksamhet, 

alternativt för att genomföra förbättringar i företagets affärsprojekt eller utvecklingsprojekt. 

Man kan även dela in projekt i tre kategorier baserade på projektens respektive styrlogik, det 

tidsstyrda projektet, det kostnadsstyrda projektet och det kvalitetsstyrda projektet.
8
 

 

Projektledningen definierades som en egen disciplin i utvecklingsarbetet med USA:s förste 

kärnvapenrobot Atlasmissilen. 1959 publicerades artikeln; ”The Project Manager” som vissa 

                                                 
5
 Svensson & von Otter (2000) Projektarbete sid 13 

6
 Christensen & Kreiner (1998) Projektledning – Att leda och lära i en ofullkomlig värld  

7
 Blomé (2004) Projektsäkerhet – En guide till fler framgångsrika projekt 

8
 Söderlund (2005) Projektledning och projektkompetens 
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anser har haft en stor påverkan på dagens uppfattning om projektledarrollen.
9
 Forskningen 

kring projekt började ta fart på 1960-talet, då författare som Steiner & Ryan och Cleland & 

King gav ut böcker som beskrev hur olika projekt drevs av den amerikanska försvarsindustrin 

under 1950- och 1960-talet. Dessa författare gav centrala bidrag till, vad numera kallas för, 

optimeringsskolan. Optimeringsskolans grundläggande argument är att projektledning är en 

överlägsen metod för att hantera ett komplext organisationsproblem. Projektledning likställs 

ofta med logiskt och analytiskt tänkande där planering utgör ett huvudsakligt 

ledningsinstrument. Anhängare till denna skola menar att framgångsrika projekt är de projekt 

som når de uppsatta målen. Denna skolbildning har varit viktig för utvecklingen av 

forskningsområdet, då den har bidragit till ett antal verktyg som bildar ett språk för 

projektledning och projektstyrning.
10

  

 

Samtidigt som optimeringsskolan utvecklades började även andra forskare undersöka varför 

projekt misslyckades, det man pekade på var framförallt spräckta kostnadsbudgetar, 

förseningar och bristande kvalitet i de utvecklande produkterna. Dessa tankar ledde till 

faktorskolan och på 1980-talet började forskare utveckla teorier och modeller om varför 

projekt lyckas/misslyckas. Pinto & Slevin tog fram en generell modell som skulle förklara 

varför projekt lyckas. Denna modell bestod utav tio kritiska framgångsfaktorer och har varit 

ett centralt bidrag till faktorskolan. Forskarna menar att projekt ofta misslyckas på grund av 

att projektledningen inte är medveten om projektets framgångsfaktorer.
11

       

 

På 1990-talet publicerades ett antal viktiga publikationer i akademiska tidskrifter där forskare 

tog avstånd från optimeringsskolan och faktorskolan. Dessa publikationer gav upphov till ett 

nytt perspektiv kallat situationsskolan. Forskarna menade att till skillnad från 

optimeringsskolan så finns det flera bästa lösningar istället för en enda lösning på 

organisationsproblem och att den har en mjukare tolkning av framgång och framgångsfaktorer 

än faktorskolan som pekar ut viktiga faktorer för att lyckas. Forskare som Shenhar har 

studerat två viktiga faktorer, dessa faktorer är projektets osäkerhet och komplexitet. Den 

huvudsakliga fokusen vid analys ligger i utformningen av projektorganisationsstruktur och 

man frågar sig på vilket sätt som projektorganisationer skiljer sig åt.
12

 

 

                                                 
9
 Engwall (2001) Jakten på det perfekta projektet 

10
 Söderlund (2005) Projektledning och projektkompetens 

11
 Ibid 

12
 Ibid 
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Ett annat perspektiv beskriver projekt som en fråga om organisations- och meningsskapande 

processer, denna skola kallas för beteendeskolan och de centrala aspekterna handlar om 

målformulering, lärande och deltagande. Forskare pekar på traditionell, planeringsorienterad 

projektforskning och menar att man bör ägna sig åt vad som händer i projekt istället för åt 

tekniker och normativa projektmodeller. Forskare som Goodman & Goodman har bidragit 

med viktiga studier som handlat om att projekt måste ses som temporära organisationer. Med 

detta menas att när projektets syfte är uppnått så upplöses organisationen. Andra forskare som 

bidragit till skolan på senare tid är Lundin och Söderholm som i en vetenskaplig artikel 

presenterar en alternativ syn på hur projekt utvecklas. De menar att det är ”handling” som står 

i centrum och det är det som temporära organisationer måste byggas på.
13

 

 

Projekt kan ses som komplexa transaktioner mellan aktörer med olika preferensstrukturer och 

intressen, detta synsätt kallas för transaktionsskolan. Den tillämpas framförallt i affärsprojekt, 

då transaktioner mellan olika aktörer är vanligt. Avsikten med skolbildningens syn på projekt  

är att uppnå en så effektiv styrform som möjligt beroende på vilken projektsituation man 

befinner sig i. De centrala bidragen som utformar skolbildningen står Stinchcombe och 

Kollveit & Reve för. De ger en förklaring på när ett projekt ska drivas i egen regi och när man 

ska upphandla från en extern leverantör för att det ska bli så effektivt som möjligt. Det viktiga 

med denna teori är att man bara tar hänsyn till transaktionskostnader och inte 

produktionskostnaderna.
14

 

 

Under 1970-talet slog fler nya arbetssätt igenom såsom grupparbete och andra antiauktoritära 

arbetsformer, det var en våg av decentraliseringsformer, den nya projektorganiseringen med 

betoning på fritt och mindre strukturerat arbete med hopp om att få deltagarna själva aktiva. 

Litteraturen under denna tid var administrativa handböcker för leverantörer till Pentagon, 

NASA eller USA:s energidepartement. Under samma årtionde kom de första idéerna om 

marknadsskolan men denna utvecklades på bred front först på 1990-talet tack vare den 

franska professorn Bernard Cova, som skapade ett nätverk kallat European Network for 

Projekt Marketing. Detta perspektiv används för att förstå hur stora, komplexa projekt säljs 

och genomdrivs och även detta synsätt används ofta i affärsprojekt, då det finns en beställare 

och en utförare. Forskarna är intresserade av projektets tidiga faser, d.v.s. att företag skapar 

                                                 
13

 Söderlund (2005) Projektledning och projektkompetens 
14

 Ibid 
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goda förutsättningar för att projekt ska lyckas och att företag väljer noggrant projekt att 

engagera sig i.
15

  

 

I slutet av 1980-talet började beslutsskolan att växa fram och utvecklingen fortsatte hela 1990-

talet tack vare centrala bidrag från forskare såsom Sahlin-Andersson, Hellgren & Stjernberg 

och Shapira & Berndt. Beslutsskolan fokuserar på projektets tidiga faser.  Det är framförallt 

ur ett politiskt perspektiv som man försöker beskriva och förstå projekt. Enligt beslutskolan 

kan man se projekt som komplexa beslutsprocesser och ett samspel mellan enskilda aktörer i 

politiska miljöer. Projektledning blir här en fråga om hur samspel mellan aktörer utformas, 

men också om hur en enskild aktör kan agera för att positionera sig i ett komplext och ständigt 

föränderligt nätverk.
16

  

 

1.2 Problemdiskussion 

När förändringstakten ökar följer arbetsmarknaden med och detta kan skapa tillfälliga 

projektanställningar som följd. Medför detta någon oro bland de projektanställda för att de 

ständigt måste söka sig till nya anställningar och söka nya jobb då det alltid finns ett slut på 

deras anställning.  

 

Ett problem med projekt är att de inte genomförs inom tidsramarna eller rent av avslutas innan 

de ens är klara. Mycket kan påverka projekt, då de är en tillfällig organisation skulle man 

kunna tänka sig att projektet inte är lika stabilt som en vanlig organisation, projekt innebär 

stora kostnader och arbetsinsatser
17

. Det finns faktorer som är svåra att förutse i omvärlden 

och hur kan dessa förutses och görs det försök till att göra omvärldsanalyser i projektet eller 

räknas inte de externa faktorer som avgörande? Om det är allmänt känt att projekt ofta 

överskrider budgeten, varför görs det inte bättre beräkningar och om man vet att tiden ofta är 

för positivt beräknad varför görs det inte en realistisk tidsplan? Är det projektledaren, 

finansiärerna eller uppdragsgivarna som inte är kompetenta nog eller skulle vissa projekt helt 

enkelt inte genomföras om man visste hur tidskrävande och kostsamma de skulle bli. Går det 

att se vissa gemensamma drag till varför projekt blir framgångsrika respektive misslyckade 

eller beror allt bara på tillfälligheter och går det att ha kontroll över vad som påverkar 

                                                 
15

 Söderlund (2005) Projektledning och projektkompetens 
16

 Ibid 
17

 Svensson & von Otter (2000) Projektarbete 
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resultatet? Hur medvetna är projektmedlemmarna om vad de har för möjligheter att påverka 

resultatet och hur använder de den vetskapen? Måste ett projekt vara lyckat från början till 

slut eller kan man ha en problematisk projektgång men sedan vända det till en framgång? 

Förutom ovanstående frågor så finns det dessutom olika syn på projekt, vissa anser att 

deltagarna kan alla ha olika projektmål medan andra anser att man tvunget måste sträva efter 

samma mål, det finns många åsikter inom ämnet. Hur genomförs projekt på bästa sättet? Det 

kan tänkas att det skiljer sig olika projekt emellan. I denna uppsats kommer följande 

frågeställning att besvaras:  

 

 Hur ser organiseringen ut i projekt och går det att urskilja faktorer som påverkar 

projektets resultat? 

 

1.3 Syfte 

Clean Urban Transport for Europé var ett utvecklingsprojekt inom EU som drevs i nio städer. 

Projektet gick ut på att testköra vätgasbussar med bränsleceller. Syftet med denna uppsats är 

att beskriva och förklara projektets faser och vad som fordrades för att projektet skulle bli 

framgångsrikt.  

 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen är avgränsad till ett delprojekt inom EU. Delprojektet ägde rum i Stockholm, 

fortsättningsvis kallad Stockholmsprojektet. Projektet pågick mellan 2001-2007 med 

planering och utvärdering medräknat. Anledning till valet av just detta projekt var att 

beskrivningen av projektets helhet fångade vårt intresse, det beskrevs av aktörerna som ett 

lyckat projekt.  
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2. Metod  

 

2.1 Tillvägagångssätt - Fallstudie 

Uppsatsen avser undersöka projektorganisering och vad som påverkar projektets resultat, 

därför är en fallstudie ett lämpligt tillvägagångssätt för att kunna se hur en projektorganisation 

är uppbyggd. Det finns två saker som kännetecknar en fallstudie, dels en avgränsning om vad 

som ingår i fallet, dels en beskrivning av det definierade fallet. Fallstudie innebär att man 

samlar mycket fakta om det valda fallet,
18

 vilket medför att författaren kan gå in på djupet.  

 

2.2 Sekundärdata 

Fördelarna med sekundärdata är tillgängligheten, d.v.s. att stora informationsmängder finns på 

bekvämt avstånd. En annan fördel är att det är lätt för läsaren att granska och följa upp 

källan.
19

  

 

Datainsamlingsarbetet för denna uppsats började med litteraturstudier, detta för att få en 

uppfattning om vilka som var de mest ledande forskarna och författarna inom ämnet och få 

översikt av fenomenet projekt. Man skulle kunna tänka sig att projektlitteratur kan delas in i 

två grupper, dels de som är mer vetenskapliga och akademiska dels de som kan liknas vid 

handböcker hur man ska gå tillväga steg för steg. I denna uppsats har övervägande den 

förstnämnde litteraturen använts. Litteraturen som använts är skrivna av både svenska och 

amerikanska forskare inom ämnet projektorganisering och projektledning. För att hitta den 

litteratur som varit intressant för studien har vi sökt i referenslistor i böcker som behandlat 

vårt tema. Böckerna som används har delvis varit kurslitteratur från tidigare kurser.  

 

Artikelsök har gjorts via databaserna EBSCO och JSTOR med sökorden; project 

management, project, projektorganisering, Pinto. De hemsidor som besökts för att få 

information har varit projektets egen hemsida www.branslecellsbuss.se, Stockholms 

Länstrafik, Miljöförvaltningen, Projektakademin, och Svenska projekt. Rapporter som 

använts har förmedlats via en av respondenterna, rapporterna behandlade projektet ur olika 

perspektiv som t.ex. miljöpåverkan, ekonomi och teknik.  Denna var en utvärdering, gjord av 

                                                 
18

 Johannessen & Tufte (2002) Introduktion tillsamhällsvetenskaplig metod sid. 56 
19

 Denscombe (2000) Forskningshandboken - För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 
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en extern konsult från teknikkonsultföretaget ÅF och behandlade projektets olika delar så som 

ledning, teknik och kommunikation.       

 

2.3 Primärdata 

Fördelen med intervjuer är att forskaren kan gå mer på djupet än bredden i materialet, det är 

lättare att få fram data som rör erfarenheter och känslor
20

 vilket ger ett annat synsätt på 

studieobjektet som hård data inte kan återspegla. Hård data avser data som kan mätas och 

registreras.
21

        

 

För att få mer information om projektet och dess olika delar genomfördes tre intervjuer.  De 

som intervjuades var en projektledare, en representant för Busslink och en representant för 

Fortum, de var alla medlemmar i projektets styrgrupp. Dessa har haft ett stort ansvar i 

projektet gällande budget och planering. Det är viktigt att respondenten är medveten om 

uppsatsens syfte för att få respondenten intresserad och därmed ge mer värdefulla svar.
22

 Alla 

respondenter var medvetna om syftet med uppsatsens mål då en presentation av detta hade 

skett via e-post eller telefon.  

 

I delvis strukturerade intervjuer är frågorna ställda så att de uppmuntrar respondenterna till att 

komma med fördjupande information
23

 något som också var förhoppningen när frågorna 

utformades. Med hjälp av litteratur som behandlade frågekonstruktion utformades frågorna. 

När frågorna konstruerades togs det hänsyn till enkelhet och begriplighet så att 

respondenterna kunde förstå och ge ett uttömmande svar. Intervjuer genomfördes på 

respondenternas respektive arbetsplats. Intervjun med projektledaren varade i 60 minuter, 

med utvecklingschefen från Fortum 45 minuter och med direktören från Busslink 30 minuter. 

Anteckningar fördes vid de två första intervjuerna och med Busslink bandades samtalet. Alla 

frågor medföljer som bilaga i uppsatsen.   

 

För att få en bredare bild av hur de övriga i projektet upplevde projektets gång kontaktade vi 

elva stycken medlemmar i projektet via e-post, av dessa elva svarade tre. Projektledaren 

förmedlade namn på de personer som deltog i projektet och vi själva sökte efter e-

                                                 
20

 Denscombe (2000) Forskningshandboken - För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 
21

 Johannessen & Tufte (2002) Introduktion tillsamhällsvetenskaplig metod 
22

 Nordlund & Rönnberg (1984) Att forska i utbildning, vård och samhälle – En introduktion 
23

 Johannessen & Tufte (2002) Introduktion tillsamhällsvetenskaplig metod 
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postadresserna. E-posten nådde inte fram till fyra personer, troligen på grund av att dessa bytt 

arbetsplats sedan projektets slut och e-postadresserna blivit inaktuella.  

 

2.4 Urval  

Urvalet baserade sig på ett bekvämlighetsurval, d.v.s. att vi kontaktade personer som vi 

hittade kontaktuppgifter till. Utgångspunkt var dock att intervjua personer som satt högt upp i 

organisationen med stort ansvar för projektet. Personerna som intervjuades tillhörde de ytterst 

ansvariga, som omfattades av projektledaren från Miljöförvaltningen, utvecklingschefen från 

Fortum, direktör för kvalitet, miljö och säkerhet från Busslink. För att inte bara få 

styrgruppens syn ville vi även veta hur de andra i projektorganisationen såg på projektet, 

dessa personer var medlemmar i projektet. 

      

2.5 Validitet 

Validitet handlar om hur väl data representerar studieobjektet. Det finns fler sätt att 

kontrollera validiteten, det kan t.ex. vara att respondenten fått möjlighet att ta del av 

sammanställningen av t.ex. en intervju.
24

 Två av de tre respondenter som vi träffat har läst 

sammanställningen av intervjuerna och medgivit att texten representerar en sanningsenlig bild 

av vad de sagt vilket ökar validiteten. Uppsatsen har även testats genom seminarium med 

opponenter som har kontrollerat att uppsatsen data stämmer överens med det som avsetts 

undersökas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24
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3. Teori 

 

3.1 Kritiska framgångsfaktorer – En modell av Pinto & Slevin 

Tidigare har framgångsfaktorer baserats på teoretiska mer än empiriska studier. Problemet 

förr var att dessa framgångsfaktorer var specifika företagsmodeller och inte generella så att de 

kunde användas av en vidare population. Avsaknaden av en generell modell skapade 

förvirring och oense gällande vilka framgångsfaktorer som skulle ingå i modellen. Pinto & 

Slevin generaliserade modellen och kom fram till, genom empiriskt skapa ett ramverk 

bestående av ett instrument kallat Project Implementations Profile (PIP), tio stycken kritiska 

framgångsfaktorer. Modellen har som syfte att peka på en del faktorer som är viktiga för att 

ett projekt skall lyckas.
25

 I den kommande teoridelen presenteras Pinto & Slevins modell med 

de tio faktorerna.  

 

1. Måltydlighet – Det är viktigt att projektledaren besvarar vissa fundamentala frågor, 

inte bara vid starten av ett nytt projekt utan också under dess utveckling. Är målen 

klara och kan de genomföras? Måltydlighet refererar till ett tillstånd när projektets mål 

är tydliga och förstådda, inte bara av projektmedlemmarna utan av andra delar av 

organisationen. Ett exempel på frågor som projektledaren ska kunna svar på är: Är 

målen med projektet i linje med de generella målen i organisationen? Är målen för 

projektet klara för mig?  Denna punkt rör alltså betydelsen av klarhet och generella 

direktiv i projektet. 

 

2. Toppledningens stöd – Ledningens stöd är extremt viktig för framgångsrika projekt. 

Projektledaren förlitar sig på ledningen. Denna punkt handlar om viljan från 

företagsledningen att ge stöd, makt och resurser till projektet men även att ge stöd vid 

eventuella kriser.  

 

3. Tydlig projektplan – Projektplan refererar till det viktiga med att skapa en detaljerad 

summering av stegen i implementeringsprocessen inkluderat om arbetet havererar, 

resursschema och aktivitetsfaser. Att lägga schema refererar generellt till uppdraget att 

specificera tids- och uppdragsberoende strukturer som kritiska vägval och 

                                                 
25

 Pinto & Prescott (1988) Variations in critical success over the stages of the project life cycle, Journal of    

Management, Vol. 14: s. 5-18. 
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Gantscheman. Projektplaner refererar till tidsscheman, milstolpar, personal och 

verktyg. Schemat bör innehålla ett tillfredsställande mätinstrument som ett sätt att 

bedöma prestationer mot budget och tid.  

 

4. Kundrelation – Kunden är vem som helst som kommer ha användning för det 

slutgiltiga projektet, antingen en kund utanför företaget eller en avdelning i 

organisationen. Graden av klienternas personliga involvering i 

implementeringsprocessen orsakar stora variationer i stödet för projektet. Det är därför 

viktigt att fastställa om klienten har blivit identifierad. När projektledaren är medveten 

om kunderna kan de bättre fastställa om kundernas behov har tillgodosetts. Det behövs 

kommunikation, dialog och aktivt lyssnande från samtliga involverade parter och 

potentiella användare av projektet 

 

5. Personal – Personalproblem inkluderar rekrytering, val och utbildning. En viktig 

aspekt i projektledningen handlar om huruvida personalen har varit inblandad.  

 

6. Tekniska uppgifter – Det är viktigt att implementeringen är väl ledd av kunniga 

personer. Företag måste fråga sig själva om de har den nödvändiga teknologin och 

kunskapen för att stödja utvecklingen. Tekniska frågor refererar till att ha passande 

personal i projektet men också att ha den nödvändiga tekniska kompetensen samt att 

ha adekvat teknik för att utföra arbetet. Tillgänglighet till önskad teknik och expertis 

för att genomföra projektets aktiviteter. 

 

7. Kundacceptans – Kundacceptans innebär införsäljning av slutresultatet till dess 

slutanvändare/brukare. Till skillnad från punkten kundrelation har man i en tidigare 

fas i systemimplementeringen klargjort om kunderna, för vilket projektet har initierats, 

accepterar projektet. Projektledaren gör ofta misstaget att tro att om de behandlar de 

olika faserna i projektet bra så tror projektledaren att kunden kommer att acceptera det 

slutgiltiga systemet. Men kundacceptans är en del i projektimplementeringen som 

måste behandlas jämlikt med de andra delarna. 

 

8. Övervakning och feedback – Denna punkt innebär kontinuerlig tillgång på 

övergripande och förståelig information vid varje steg av projektets genomförande. 

Punkten refererar till kontrollprocessen i projektet där nyckelpersoner får feedback i 
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hur det går i de olika delarna i projektimplementering så att de kan jämföra mot 

grundtanken i projektet. I organisationer där man har vana av att driva projekt finns 

det en generell överensstämmelse om hur man ska följa projekten, vilka delar man ska 

leta efter och hur data skall rapporteras. Genom att hela tiden övervaka och få 

feedback gör det att projektledaren kan förutse problem. 

 

9. Kommunikation – Behovet av lämpliga kommunikationskanaler är viktigt för att 

skapa en atmosfär för framgångsrik implementering av olika delar i projektet. 

Kommunikation är viktig i organisationen, mellan projektet och organisationen och 

med kunder. Kommunikation syftar inte bara till feedback utan också till 

nödvändigheten av informationsutbyte, målen i implementeringsprocessen, 

förändringar gällandes handlingsprinciper och procedurer, statusrapporter o.s.v.  Man 

ska ha tillgång till lämpliga nätverk och efterfrågad information för samtliga aktörer i 

projektgenomförandet. 

 

10. Problemlösning - Flera projektledare har pekat ut att problemområden existerar i 

nästan varje implementering. Mätningen av framgångsrika projekt ligger inte i 

huruvida man har undvikit problem utan att veta hur man ska göra när de utvecklas. 

Hur noga man än försökt förutse problemen är det omöjligt att förutse varje 

problemområde eller var ett eventuellt problem kan uppstå. Det är viktigt att 

implementera problemlösningsmekanismer i projektplanen. Dessa mekanismer gör det 

lättare att inte bara reagera på problemen utan att förutse problemområden i 

implementeringsprocessen.
26
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4. Empiri 

 

4.1 Projektet Clean Urban Transport for Europé (CUTE) 

Miljön har blivit allt viktigare både för företag, länder och enskilda individer. Flertalet 

organisationer har miljöprogram. Det arbetas med att ta fram nya motorfordon och drivmedel 

för att minska miljöpåverkan. En av dessa mer långsiktiga alternativa drivmedel är vätgas, 

detta har projektet CUTE tagit fasta på. CUTE är ett EU-projekt där nio europeiska städer har 

deltagit, en av dessa städer är Stockholm. Projektet löpte under åren 2001 - 2007 och 

omfattade drift av 27 stycken bussar i nio europeiska städer (tre bussar i varje stad). Det drevs 

även systerprojekt både på Island och i Australien. De deltagande städerna förutom 

Stockholm var: Hamburg, Amsterdam, London, Luxemburg, Stuttgart, Porto, Madrid och 

Barcelona.
27

 

 

Initiativtagare till EU-projektet var den tyska busstillverkaren EvoBus som är ett dotterbolag 

inom fordonstillverkaren DaimlerChrysler. DaimlerChrysler fungerade också som en 

koordinator för det internationella projektet gentemot EU vilket inneburit att de har fungerat 

som en länk mellan EU och projektets olika parter. Nio städer, totalt tio kollektivtrafikbolag 

var representerade och 28 partners ingick i projektet och därtill tillkom olika 

underentreprenörer. Hela Europaprojektet hade en budget på ca 500 miljoner SEK varav 35 % 

var EU-bidrag. Detta var ett av EU:s största gemensamma projekt, ett utvecklingsprojekt.
28

  

 

4.2 Bakgrund till delprojektet Stockholm 

De aktörer som medverkade i Stockholmsprojektet var Miljöförvaltningen, Fortum, Busslink, 

Stockholms Länstrafik (SL) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Nästan alla dessa 

aktörer hade haft tankar om bränslecellsbussar innan de hade hört talas om CUTE-projektet. 

Det internationella projektet gav rekommendationer utifrån de ansamlade erfarenheterna med 

bussarna men i stort var driften helt planerad av respektive stad.
29

  

 

 

                                                 
27

 www.sweva.org/fev/FEV-dec03-noter.pdf 
28

 Lindman, Utvecklingschef 2008-04-14 intervju    
29

 Anonym KTH 2008-05-06 kontakt via e-post  
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Projektorganisationen var uppbyggd av en styrgrupp, projektgrupp, infogrupp, driftsgrupp, 

infragrupp och förargrupp, se figur 1. Styrgruppen bestod av fyra personer och hade det 

övergripande ansvaret för Stockholmsprojektet, dessa var främst chefer och fungerat som 

uppdragsgivare. Projektgruppen har haft fullmakt att genomföra enligt projektplan men vid 

önskan om avvikelser mm har styrgruppen tagit beslut.
 30

 Infogruppen bestod av sex personer 

som skulle bl.a. arbeta fram en kommunikationsstrategi, producera och sköta webbsidan 

www.branslecellsbuss.se, samt medverka i pressarbetet.
31

 Driftsgruppen bestod av sju 

personer som ansvarade för driften och skötseln av bussarna. Infragruppen bestod av fyra 

personer som hade bl.a. ansvaret för att upprätta och sköta vätgasanläggningen. Förargruppen 

låg utanför organisationen i den meningen att Busslink själva ansvarade för förarna men 

samtidigt var de integrerade i projektet genom att de ständigt hade egna möten där KTH och 

projektledaren närvarade.
32

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 Sunnerstedt, Projektledare 2008-04-14 intervju 
31

 Anonym, Miljöförvaltningen 2008-05-06 kontakt via e-post 
32

 Sunnerstedt, Projektledare 2008-04-14 intervju 

Styrgrupp 
Miljöförvaltningen (1) 

Fortum (1) 

Busslink (1) 

SL (1) 

Projektgrupp 
Miljöförvaltningen (1) 

Fortum (1) 

Busslink (2) 

SL (1) 

KTH (2) 

 

 
 

Infogruppen 
Miljöförvaltningen(2) 

Fortum (1) 

Busslink (1) 

SL (1) 

KTH (1) 

  

Driftsgrupp 
Fortum (1) 

Busslink (1+2) 

KTH (1) 

Busstekniker (2) 

Infragrupp 
SL (2) 

Fortum (1) 

Busslink (1) 

 

Förargrupp 
Busslink (30-40) 

Figur 1. Stockholmsprojektets organisationsstruktur 

organisationsstruktur 
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Busslink tog initiativet till att medverka i CUTE-projektet, efter en förfrågan från EvoBus, 

och kontaktade SL för att övertala dem att ställa upp eftersom Busslink inte hade ekonomiska 

möjligheterna att driva projektet själva. Diskussionerna inleddes med SL år 2000/2001 och 

2002 skrevs ett kontrakt gällande projektet mellan de två aktörerna.
33

  

 

Miljöförvaltningen hade tidigt idéer, genom olika sonderingar i Bryssel och Oslo, om att driva 

bussar med vätgas men inte haft tillgång till bussar vilket var deras akilleshäl. Samtidigt som 

Busslink och SL diskuterade tog Miljöförvaltningen kontakt med SL och frågade om de 

kunde bidra med bussar till deras tilltänkta projekt. Men SL föreslog istället att 

Miljöförvaltningen kunde vara med i SL:s projekt tillsammans med Busslink.
34

  

 

För att projektet skulle kunna genomföras så behövde man någon som stod för 

vätgasproduktionen, SL gick ut med en förfrågan till Fortum som tackade ja till att medverka. 

För Fortums del var satsningen på Stockholmsprojektet lite utanför deras huvudverksamhet, 

intresset var inte lika stort inom företaget men denna typ av satsningar kommer att bli mer 

aktuella i energibranschen framöver enligt utvecklingschefen. Dessutom var Fortum vana med 

att arbeta med projekt som organisationsform.
35

  

 

KTH anslöts sig till projektet för att utvärdera driften av bussarna, vilket innebar att de skulle 

utföra tester och skriva rapporter som ingick i projektets rapportering till EU.
36

 

 

Satsningen i Stockholm kostade ca 60 miljoner kronor, i dessa miljoner ingick tre bussar à 11 

miljoner styck (jämfört med en ordinarie buss som kostar 2,5 miljoner), bränslestation för 10 

miljoner och en specialutrustad verkstad för 4 miljoner. Drift samt övriga kostnader för detta 

uppgick till 12 miljoner. Bussarna gick i trafik ca 10 000 mil och fungerade mycket bra, trots 

klimatet som skiljer sig från övriga Europa. Bussarna ska ha varit ovanligt tysta och istället 

för vanliga avgaser släpptes det endast ut vattenånga. Projektet med bussarna uppfyllde sitt 

syfte som var att visa att denna bränslecell faktiskt skulle fungera i praktiken. Det 

internationella projektets syfte har varit att testa dessa bussar i ordinarie kollektivtrafik under 

två år.
37
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 Wikström, Direktör kvalitet, miljö och säkerhet 2008-04-21 intervju 
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Det övergripande målet med Stockholmsprojektet var att driva: 

 Tankstation i 2 år 

 Bussar i drift i 2 år.
38

 

 

4.2.1 Planering 

Planeringen av projektet började redan två år innan bussarna togs i bruk eftersom man visste 

att planeringen inte skulle bli lätt. Detta projekt liknade inte något annat projekt som 

genomförts i Sverige tidigare. Man var tvungen att lägga ned mycket tid på planeringen 

eftersom vätgas var relativt oprövat i Sverige vid den här tidpunkten och det saknades regler 

och förhållningar till drift och anläggning när projektet skulle starta. Projektet i Stockholm 

krävde ett nära samarbete med myndigheter och framförallt Räddningsverket gällande 

säkerhetslösningar. Många diskussioner ägde rum innan projektet började där aktörerna 

klargjorde vad de kunde bistå med, både ekonomiskt och resursmässigt. SL bidrog med 28 

miljoner kronor, Fortum 8 miljoner kronor och Miljöförvaltningen 1 miljon kronor. EU 

bidrog med 15 miljoner kronor.
39

 Själva planeringen bestod av att klargöra vad som skulle 

göras, upprätta en projektplan med mål och tidsschema samt en krisplan.
40

   

 

Det stod tidigt klart vad de olika aktörerna hade för roller i projektet och vilka uppgifter de 

skulle utföra. Miljöförvaltningen skulle bistå med projektledning och projektledaren skulle 

agera som en spindel i nätet och engagera och entusiasmera de övriga i projektet. Hon var 

tvungen att vara förutseende, ordna tidsplan samt budget och försöka skapa en vi-känsla 

mellan aktörerna. Det var viktigt att få allmänheten intresserade genom att skicka ut 

pressmeddelande till media. Projektledaren var erfaren inom områdena miljö och EU-projekt, 

något som passade för rollen som projektledare.
41

 Från Busslink var det tre stycken 

inblandade i projektet, förutom dessa tre bistod Busslink även med ett 30–40-tal förare. 

Busslinks roll var framförallt att ha hand om den operativa delen i projektet, d.v.s. köra och 

serva bussarna.
42

 Fortums roll var att förse bussarna med vätgas, i normala fall producerar de 

stadsgas, så de var alltså inte helt främmande för gasproduktion.
43

 SL stod som 

huvudfinansiärer och deras uppgift var att bestämma lokaliseringen för bussarna. De kom 

                                                 
38
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fram till att SL:s depå Söderhallarna var det mest lämpliga efter att ha tittat på två andra 

bussgarage men de ansågs inte uppfylla de säkerhetskrav som ställdes. Budgeten överskreds 

då man inte hade räknat med att behöva bygga om garagen i den omfattning man gjorde, detta 

hade inte heller DaimlerChrysler påpekat när de sett beräkningar och planeringar. Summan på 

4 miljoner fanns inte med i budgeten från början.
44

  

 

Förutom de övergripande målen hade aktörerna även egna mål med projektet, Fortum ville 

t.ex. stärka sitt varumärke, bli förknippade med miljö, teknik och att jobba med 

klimatpåverkan.
45

 För Busslink, precis som de andra aktörerna, var miljöfrågan en viktig del i 

deras verksamhet. De ville bistå med sin kompetens och utveckla miljövänliga alternativ och 

visa sina kunder, Trafikgrundmännen som köper trafiken av Busslink, och resenärerna att de 

har ett genuint intresse för miljöfrågor och att de kan arbeta med dem.
46

 SL:s medverkan till 

projektet berodde främst på deras egna miljömål, d.v.s. att förnybara drivmedel ska in i 

bussparken, 25% till 2006, 50% till 2012 samt 100% till 2020. Dessutom har SL:s styrelse 

sagt att SL ska delta i spjutspetsprojekt och demonstrera och prova nyheter, att ställa upp i 

Stockholmsprojektet skulle underlätta för SL att nå dessa mål.
47

 

 

Tidsschemat innehöll en del viktiga hållpunkter som var tvungna att uppnås för projektets 

överlevnad. Ett exempel på en sådan hållpunkt var deadline för när tankstationen skulle vara 

upprättad och brukbar.
48

 Busslink hade delat in tidsschemat i två delar, en administrativ och 

en operativ del.
49

 Fortum såg däremot fyra faser, planeringsfas, investeringsfas, drift och 

utvärdering.
50

  

 

Säkerheten ansågs vara viktig och man upprättade en krisplan tillsammans med 

Räddningsverket. Det fanns rutiner och en dubbel säkerhet för allt, t.ex. infördes ”break away-

kontakter”, vilket innebar att om bussen skulle köra iväg med bränsleslangen i tanken så 

skulle slangen automatiskt kopplas ifrån och ingen vätgas skulle kunna läcka ut. Samtidigt 

konstruerade man bussen så att det skulle vara omöjligt att starta den utan att man hade stängt 

tanklocket. Idén var att projektet skulle vara översäkert, inget fick gå fel. Det fanns en databas 
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för incidentrapportering, som de deltagande länderna hade tillgång till. Där kunde aktörerna ta 

del av de problem och lösningar som uppstått i de andra delprojekten.
51

        

 

4.2.2 Genomförande 

Alla aktörer hade olika uppgifter eller områden som de arbetade med under projektet, vilket 

gjorde att kommunikationen var en viktig del för att alla skulle nå samma mål. 

Kommunikationen mellan aktörerna skedde genom regelbundna möten, e-post och 

telefonsamtal. Kontakten har varit frekvent och det har bara varit att ringa och höra sig för om 

det varit några funderingar eller problem.
52

 

 

Då Fortums uppgift var att förse bussarna med vätgas var man tvungen att beställa en 

vätgasanläggning eftersom de inte hade resurser att bygga en själv och för att få ner 

kostnaderna. Fortum utlyste en upphandling om en vätgasanläggning och slutligen vann det 

kanadensiska företaget Stewart Energy som fick leverera anläggningen. Placeringen utav 

vätgasanläggningen bestämde SL och den placerades vid bussgaraget Söderhallarna som 

ansågs vara den mest lämpliga platsen. De problem som uppkom i samband med 

vätgasanläggningen var bl.a. att få tillstånd p.g.a. de säkerhetsrisker som fanns.
53

 Ett annat 

problem uppstod när sprängningar skulle äga rum i närheten av vätgasanläggningen. 

Lyckligtvis var det en anställd från Busslink som uppmärksammade detta och sprängningarna 

kunde stoppas så att vätgasanläggningen kunde tömmas och fyllas på med icke explosiva 

gaser. Denna incident sågs som ett informationsproblem eftersom sprängarna inte visste om 

att det fanns en vätgasanläggning i närheten.
54

  

 

Busslink stod för den operativa delen i projektet där de skulle köra och serva bussarna. Först 

och främst var man tvungen att rekrytera förare. Busslink och de övriga aktörerna hade 

kommit överens om att förarna var en viktig grupp, de bestämde sig för att ha en liten grupp 

om 30-40 stycken förare som skulle köra bussarna.
55

 Skälet till den lilla gruppen var att 

förarna skulle fungera som ambassadörer för projektet. Förarna fick ansöka om platserna och 

projektets aktörer ansåg att det var viktigt att förarna var positivt inställda till bussarna, dels 
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för att kunna förmedla ett positivt budskap om bussarna, dels för att vara välvilligt inställda 

om bussarna skulle vålla problem. Projektledaren hade kontakt med förarna och de hade i sin 

tur kontakt med teknikerna för att lätt kunna samarbeta om det blev fel på bussen, annars 

fanns det färdiga formulär i bussarna där förarna kunde rapportera om det var mindre fel.
56

 

 

Det fanns en del störningar i den operativa driften t.ex. hade man uppskattat att en tankning 

utav bussen skulle ta ca 10 – 15 min men i själva verket tog det ca 45 minuter. Det tyngsta 

bakslaget för projektet kom precis innan bussarna sattes i trafik då Gatukontoret och 

Trafiknämnden sa nej till att köra bussarna på mer än en linje. Detta medförde att man inte 

kunde visa upp bussarna för så många resenärer eftersom det var i princip samma passagerare 

som åkte på samma linje. Gatukontoret och Trafiknämnden hävdade att axeltrycket på 

bussarna var för stort, d.v.s. att de vägde för mycket. I själva verket har de ordinarie bussarna 

samma axeltryck. Det som Gatukontoret och Trafiknämnden var oroliga för var kvalitén på de 

vatten- och gasledningar som löpte under Stockholms vägar som kunde gå sönder.
57

  

    

KTH:s uppgift var att utvärdera driften av bussarna och för att kunna utföra sina uppgifter var 

de tvungna att samla in information från de olika delarna och aktörerna i projektet, därför var 

kommunikation och feedback viktigt. KTH var involverade i projektgruppen och gick på 

projektgruppsmöten samt tekniska möten ordnade av bussoperatören Busslink. De var även 

med och presenterade resultat på en del av styrelsemöten och även på förarmöten som 

anordnades för att informera förare om tekniken men även för att få feedback från förarna om 

hur bussarna upplevdes. De problem som uppstod för KTH:s del var inte inom 

Stockholmsprojektet utan i det internationella projektet där inte alla städer hade samma 

struktur och organisation som i Stockholm, detta ledde till problem med inrapportering av 

data, samarbetsproblem med de andra städerna inom CUTE-projektet m.m.
58

 

 

4.2.3 Utvärdering 

Aktörerna i Stockholmsprojektet var inte helt nöjda med DaimlerChrysler. 

Projektkoordinationen upplevdes inte ha underlättat samordningen mellan de olika aktörerna, 

städerna och EU. Ett stort projekt som CUTE kräver mycket av toppledningen 

(DaimlerChrysler). Det går att urskilja vissa faktorer som haft betydelse för genomförandet av 
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Stockholmsprojektet som helhet. Stockholmsprojektet medlemmar anser att koordinatorn har 

varit ett olyckligt val då denna har haft egenintresse i projektet. Stockholmsprojektets 

medlemmar tror att en oberoende koordinator skulle ha lett till en större öppenhet städerna 

emellan med information osv. I EU-projekt ska koordinatorn underlätta administrationen för 

projektdeltagarna och utgångspunkter för en smidig projektgång. Stockholmsprojektets 

medlemmar anser att stor erfarenhet av att leda projekt samt tidigare koordinatoruppdrag bör 

vara ett krav. DaimlerChrysler hade en halvtidstjänst vigd åt koordinatoruppdraget vilket 

visade sig vara för lite tidsmässigt, vilket gjorde det svårt att komma i kontakt med 

koordinatorn. Stockholmsprojektets medlemmar menar att detta är en viktig roll som inte bör 

underskattas i projektet.
59

  

 

Flera olika kulturer och språk har varit inblandade i det internationella projektet vilket gör att 

det lätt kan bli kommunikationssvårigheter och missförstånd, ett exempel på detta är att tyskt 

och svenskt ledarskap skiljer sig åt och det kan ta längre tid på grund av detta. 

Projektkoordinatorn har varit i en kommersiell koncern medan projektdeltagarna varit 

europeiska städer där städernas egen projektledning har legat inom den offentliga sektorn. 

Inom den offentliga sektorn är man mer van vid att arbeta med EU-projekt. 

Stockholmsprojektet är överens om att det har fungerat mycket bra inom projektet medan de 

anser att det fungerat under all kritik mellan de olika städerna samt mellan projektledning och 

projektdeltagare.
60

  

 

Aktörerna i projektet anser att Stockholmsprojektet som helhet var lyckat och en del hävdar 

till och med att det var det mest lyckade projektet de hade varit med om. Aktörerna lyfter 

fram några nyckelfaktorer som var viktiga för projektets utgång. Alla i styrgruppen var 

överens om att planeringen av projektet gjorde det framgångsrikt. Projektledaren anser att 

planeringen var den mest betydelsefulla delen för resultatet då den var gedigen. Tydliga 

direktiv om vad som skulle göras medförde att inga negativa överraskningar uppstod. 

Projektledaren tycker även att sammansättningen av människor i projektet var positiv då alla 

hade olika kompetens.
61

 Detta medförde att aktörerna blev intresserade för varandras områden 

trots att man inte visste så mycket om dem. För att göra en bra genomtänkt planering som 

håller hela projektet behövs det människor som är intresserade av att uppnå målen och att 
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kommunikationen är god mellan aktörerna. Detta är något som utvecklingschefen på Fortum 

framhäver som viktiga faktorer som varit positiva för projektet.
62

 Projektledaren fick bra 

respons från de övriga i gruppen, de tyckte att det var värdefullt att Miljöförvaltningen stod 

för ledningen av projektet p.g.a. deras erfarenheter av EU-projekt. Detta gjorde att de andra 

aktörerna kunde fokusera på sina uppgifter istället för att sätta sig in i regelverk, ansöka om 

bidrag och ordna tillstånd. Projektledaren tycker även att förarna var viktiga för projektet och 

man satsade mycket på utbildning, för om de inte sålde in idén till förarna var risken att 

projektet skulle fallera eftersom förarna var ansiktet utåt för projektet. Positivt var också att 

resenärerna inte var rädda för att åka med vätgasbussarna utan de kände sig trygga och 

upplevde att bussarna var tysta och bekväma.
63

 

 

4.2.4 Lärdomar i projektet 

Med detta projekt lärde sig de olika aktörerna en del saker t.ex. så lärde sig projektledaren att 

tekniken fungerade och om de skulle bygga upp en ny tankstation i Stockholm skulle detta gå 

snabbare samt att projektet har öppnat dörrar för tillstånd som nu är utredda. Projektledaren 

har personligen fått insyn i hur man går tillväga i en tillståndsprocess vilket kan vara en stor 

erfarenhet i senare projekt.
64

  

 

Direktören från Busslink menar att projektet gav upphov till en del ”spin off-effekter” tack 

vare utvärderingarna av bussarna som KTH stod för. Dessa ”spin off-effekter” har varit t.ex. 

hur man på olika sätt skulle kunna minska energiförbrukningen genom att titta på 

delsystemen. Projektet skapade även ett brett kontaktnät, inte bara mellan de aktörer som 

verkade inom Stockholmsprojektet utan även internationellt mellan de olika städerna som 

medverkade i CUTE-projektet.
65

  

 

Projektet har varit intressant teknikmässigt och det har varit lätt att få uppmärksamhet via 

media. Miljöförvaltningen kan ta med sig tekniska saker man lärt sig. Fortum lärde sig 

mycket genom att delta i ett EU-projekt. Dock var inte detta det första EU-projektet som 
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Fortum deltagit i. Fortums utvecklingschef anser att man har fått tillbaks pengarna på flera 

sätt genom lärdomar, reklam osv.
66
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5. Analys 

 

 

Detta projekt stämmer in på definitionen av projekt som en satsning för att uppnå ett givet 

mål. Det finns olika syn på vad som gör ett projekt framgångsrikt. I Nationalencyklopedin kan 

man läsa att framgång definieras som ett gott resultat av (målinriktad) verksamhet särsk. 

yrkesmässig.
67

 Detta projekt beskrivs enligt aktörerna som ett framgångsrikt och lyckat 

projekt. För att förstå hur framgång i ett projekt definieras generellt kan man använda Morris 

och Houghs tre kriterier för hur man ska definiera framgång i ett projekt, dessa är följande: 1) 

Projektfunktionalitet – Uppfyllde projektets resultat förväntningarna hos projektets 

finansiärer. 2) Projektledning – Huruvida projektet följde tids- och budgetplanen samt om den 

uppfyllde dess tekniska specifikationer. 3) Projektdeltagarnas ekonomiska utfall – Var 

projektdeltagandet en bra affär.
68

 

 

Pinto & Slevins modell visar hur man når framgång medan ovan visar hur man definierar 

framgång. Stockholmsprojektets resultat uppfyllde förväntningarna hos aktörerna då man 

genomförde projektet med uppfyllda mål.  Stockholmsprojektet följde inte budgetplanen utan 

budgeten överskreds, projektdeltagandet var en bra affär genom att flera har fått kunskap om 

andra områden än sitt eget och skapat nya kontakter för framtiden. En av aktörerna menar att 

det är svårt att planera för en så lång tid gällande budget och därför menar denne att det inte är 

avgörande om budgeten överskreds. Lyckade projekt håller sällan en budget, forskare visar i 

en studie av 2000 projekt att budgetar överskrids upp till 3900 procent.
69

 

 

I Pinto & Slevin första faktor klargörs det hur viktigt det är med måltydlighet,
70

  projektet ska 

stämma överens med organisationens mål. I Stockholmsprojektet kan man se att målen 

stämde överens med de inblandade organisationernas mål. Alla aktörer har miljöfrågorna högt 

uppsatta på sin dagordning. I SL:s fall stämde de egna målen överens med projektets mål då 

SL:s mål är att köra enbart med förnyelsebara bränslen år 2025.
71

 Miljöförvaltningens interna 

mål stämmer också överens med projektets mål, då Miljöförvaltningen arbetar för en bättre 

miljö. Busslinks värdegrund består av att ha miljöhänsyn och arbeta för en hållbar utveckling 
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med ökat bussresande
72

. Projektledaren hade de övergripande målen klara för sig och kunde 

förmedla dessa till de övriga aktörerna så att det var klart och tydligt vad som skulle uppnås. 

De olika aktörerna hade egna syften med sin medverkan i projektet och som t.ex. att 

marknadsföra sig själva och få bra PR. Även om aktörerna haft egna mål har ändå de 

övergripande målen för projektet satts i första rum. Detta berodde på att om projektet skulle 

misslyckas skulle det skada de olika aktörernas anseenden Sören Christensen och Kristian 

Kreiner menar att projektets målsättning uppfattas traditionellt som ett fastställande av det 

framtida resultatet och det stämmer i detta fall.
73

  

 

Pinto & Slevins andra faktor behandlar toppledningens stöd och han anser att denna punkt är 

exceptionellt viktig för framgång i projekt.
74

 I det här projektet bestod toppledningen av 

DaimlerChrysler. Genom utvärderingar och rapporter som framställts efter projektets slut har 

man kommit fram till att dessa varit frånvarande och inte alls gett det stöd som förväntats. 

Alla i Stockholmsgruppen tyckte att det fungerade under all kritik mellan projektdeltagarna 

och projektledningen mellan de olika EU-deltagarna. Stockholm fick inte tillräckligt med 

information från ledningen, ett exempel på det var bussgaraget som man var tvungen att 

bygga om som DaimlerChrysler inte hade informerat om. Man kan fråga sig om 

Stockholmsprojektet litade för mycket på DaimlerChrysler, gällande t.ex. ombyggnationen av 

bussgaragen. Man kan även fråga sig om inte aktörerna skulle ha ställt större krav på 

DaimlerChrysler eller undersökt själva om det var något som behövdes förändras gällande 

bussgaragen.   

 

Den tredje faktorn i modellen behandlar en tydlig projektplan.
75

 Projektplanen uppfattades 

som tydlig enligt aktörerna då alla var medvetna om just sin roll i projektet. Planeringen var 

grundligt utförd med mål och milstolpar för när olika saker skulle vara klara, dessa milstolpar 

var viktiga för projektets fortlevnad. Alla aktörer fick vara med och påverka planen detta 

medförde att frågetecken dök upp som kunde lösas genom diskussioner innan projektet 

började. Framgångsrika projekt behöver inte vara välplanerade utan man ser tvärtom att de är 

relativt oplanerade. Vidare kan man se att misslyckade projekt är extremt välplanerade.
76
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Dock kan man se att rigorösa förberedelser har gjort att detta projekt har lyckats genomföras 

och man har förebyggt de problem som kunde tänkas uppstå. 

 

Pinto & Slevins fjärde faktor syftar till kundrelation, kunden är den som kommer ha 

användning utav projektet
77

 och kunden kan då ses som resenären då de kommer att köpa 

produkten. Resenärerna påverkade projektet genom att de hade möjlighet att fylla i enkäter 

som behandlade frågor som t.ex. trygghet och komfort. På så sätt vägdes kundernas åsikter in 

vid utvärderingen av projektet. Om man struntar i sina intressenter, kunder och externa 

grupper är projektet dömt att misslyckas.
78

 

 

Den femte faktorn behandlar sammansättningen av de inblandade och de är en viktig del för 

projektets utgång.
79

 I detta projekt valdes projektledaren för att denne hade kompetens och 

kunskap från tidigare EU-projekt och de andra projektdeltagarna hade erfarenheter från att 

arbeta i projekt tidigare. Genom att ha hög kompetens kan man tänka sig att förtroendet 

mellan de olika parterna ökar, något som tordes vara positivt för projektets utgång. 

Projektledaren var inte heller företrädare för något företag utan arbetar åt Miljöförvaltningen, 

detta skulle kunna vara positivt då denne inte företrädde ett företag utan var neutral. Personal 

med hög kompetens var något som Stockholmprojektet utmärkte sig med, detta visade sig 

t.ex. genom utvärderingen som gjordes av KTH som också forskar om bränsleceller, i andra 

deltagande städer tycktes det duga med icke-vetenskapliga utvärderingar, just utvärderingar 

av driften var en viktig del för bussarna. Ännu ett tecken på att man hade rätt person på rätt 

plats var bussförarna. De fick söka tjänsterna som gällde att köra bränslecellsbussarna och de 

hade egna möten, utbildning m.m. Involveringen av förarna har varit positivt för projektet just 

för att de inte stod utanför då projektet faktiskt berörde deras vardag och arbetssituation. 

 

Den sjätte faktorn behandlar tekniska uppgifter och hur viktigt det är att implementeringen är 

ledd av personer med teknisk kunskap.
80

 Projekten stämmer in i kategorin utvecklingsprojekt 

som bygger på integration av kunskap i olika tekniska discipliner
81

 och då detta är projektets 

syfte så innefattar det teknisk kompetens. Projektet leddes av personer med spetskompetens 

inom olika områden, detta gjorde att man kunde komplettera varandra.  

                                                 
77

 Pinto (1998) Project Management Handbook 
78

 Pinto ur Svensson & Otter (2000) Projektarbete 
79

 Pinto (1998) Project Management Handbook 
80

 Ibid 
81

 Söderlund (2005) Projektledning och projektkompetens 



Framgång i projekt – En fallstudie av försöket med bränslecellsbussar 

 

29 

 

Den sjunde faktorn kundacceptans, syftar till att sälja in slutresultatet till kunden. Denna 

punkt är lättare att uppfylla vid ett affärsprojekt då det finns en färdig slutprodukt. I 

Stockholmsprojektet skulle kunderna kunna ses som resenärerna och tanken var att så många 

som möjligt skulle få chans att åka med bussen, dock försvann bussarna efter projektets slut 

och det finns ingen färdig slutprodukt då detta endast var ett försök för att få kunskap om 

teknik. 

 

Pinto & Slevin åttonde faktorn behandlar övervakning och feedback,
82

 projektets aktörer fick 

hela tiden feedback från de olika delarna av hela CUTE-projektet genom en databank som 

behandlade incidentrapportering som alla, inte bara de i Stockholm utan även de andra EU-

länderna som medverkade i projektet, kunde ta del av och ta lärdom från andra. Kontinuerliga 

möten hölls och man kunde uppdatera varandra om hur det gick eller om det var problem via 

telefon eller e-post för att stämma av med de mål som satts upp från början. Feedback kom 

även från resenärerna som fyllde i enkäter.  

 

Den nionde faktorn i Pinto & Slevin modell behandlar kommunikation,
83

 alla i 

Stockholmsprojektet var överens om att kommunikationen fungerade bra och detta har visat 

sig genom både intervjuer och utvärderingar som gjorts, man har haft möten, seminarier m.m. 

Alla i projektet har haft inställningen att det är lätt att ta kontakt med varandra och att man var 

”bara är ett telefonsamtal bort”.  

 

Den tionde och sista faktorn behandlar problemlösning,
84

 något som vanligtvis uppstår på ett 

eller annat sätt.  Problemen var främst inom det internationella projektet och organiseringen 

kring projektet i Stockholm har fungerat bra. Deltagarna i de andra städerna hade inte samma 

struktur som Stockholm vilket ledde till samarbetsproblem m.m. Projektet kunde ses som 

”översäkert” vilket gjorde att problemen minimerades och förebyggdes. Tekniska problem 

uppstod men överlag var projektet säkert för att det helt enkelt inte fick misslyckas, detta 

gjorde att man eliminerade eventuella problem redan från början.  Man kan fråga sig om det 

var det nödvändigt med den dubbla säkerheten? Det kostade pengar men samtidigt 

förebyggde man eventuella säkerhetsrisker som skulle ha kunnat kosta mer i slutändan om 
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något skulle ha hänt. Ett problem som stöttes på i projektet som inte gick att lösa var när 

Stockholmsprojektet fick avslag på sin ansökan om att få köra bussarna på flera linjer. 
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6. Diskussion 

 

6.1 Slutdiskussion 

Att studera framgångfaktorer är komplext eftersom det kan ses på olika sätt, forskare och 

praktiker har olika uppfattningar om hur man når framgång i projekt. Efter undersökningen 

och försöket att förklara empirin utifrån teorin har flera nya frågor uppstått; hur förhåller sig 

Pinto & Slevins olika faktorer till varandra? Är de alla lika viktiga att uppfylla? Eller är vissa 

viktigare än andra och är alla Pinto & Slevins faktorer applicerbara på alla typer av projekt? 

Det är svårt att mäta huruvida man uppfyller de olika faktorerna, räcker det med att t.ex. 

hälften var medvetna om projektets mål och räcker det då för att ha uppfyllt det kriteriet. 

 

Åtta av tio faktorer kan tänkas vara uppfyllda vilket kan förklara Stockholmsprojektets 

framgång. Det är svårt att veta hur många av dessa faktorer som bör uppfyllas för att projektet 

ska bli framgångsrikt men om endast två faktorer bortfaller så skulle modellen kunna 

användas för att nå framgång i projekt. För att kunna undersöka vad som ger framgångsrika 

projekt ytterligare skulle man behöva jämföra andra projekt och se hur väl dessa uppfyller de 

olika kriterierna. Det kan vara en ouppnåelig tanke att alla faktorerna lyckas uppfyllas, om en 

faktor bortfaller kan de andra komplettera denna. Olika faktorer kan vara olika viktiga 

beroende på vad det är för projekt. I detta projekt misslyckades toppledningens stöd vilket kan 

ha kompletterats av den gedigna kunskapen och erfarenheterna som den deltagande 

personalen hade i projektet. Faktorn kundacceptans var inte heller framträdande då denna som 

tidigare nämnts skulle kunna tänkas uppfyllas i ett affärsprojekt. 

 

Faktorer som vi upplevde som avgörande för projekt var måltydlighet, 

personalsammansättning, tekniska uppgifter, kommunikation och problemlösning. Dessa 

faktorer kan tänkas överlag vara viktiga i utvecklingsprojekt för att man utforskar nya 

områden som ny teknik. Ser man till måltydligheten är denna faktor viktig för att det är något 

nytt som prövas och de deltagande bör veta vad projektet ska uppnå. 

Personalsammansättningen är viktig för att utvecklingsprojekt bygger på integration av 

kunskap. Tekniska uppgifter är en viktig faktor att uppfylla för att man prövar ny teknik och 

det måste finnas nödvändig teknologi och kunskap. Kommunikationen är viktig när flera 

aktörer är inblandade, denna faktor är viktig i alla typer av projekt men kanske mer viktig i 

utvecklingsprojekt för att projektets gång är svår att förutse. Problemlösning är viktig i 
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utvecklingsprojekt för att man inte vet vilka problem som kommer uppstå när man testar ny 

teknik.  

 

I ett affärsprojekt kan det tänkas att kundacceptans är viktigare än teknik för att kunden anses 

vara en viktigare del då det levereras och implementeras komplexa lösningar till kunder. I ett 

förändringsprojektprojekt skulle det kunna vara viktigt med toppledningens stöd då det oftast 

är toppledningen som implementerar förändringar. Det vi kan se med modellen är att olika 

faktorer är olika viktiga beroende på typ av projekt eftersom de har olika syften och mål. Då 

detta projekt var ett utvecklingsprojekt kan det tänkas att aktörerna var mer drivna i sina 

roller, än om det hade varit ett affärsprojekt eller ett förändringsprojekt. I ett 

förändringsprojekt behöver inte alla nödvändigtvis vara positiva till projektet och den 

förändring som den syftar att genomföra och i ett affärsprojekt arbetar man inte lika primärt 

med att utveckla ny teknik samt att den tekniska kompetens är inte lika framträdande som vid 

ett utvecklingsprojekt.  

 

Vi funderar på om Stockholmsprojektets framgång går att förklaras med hjälp av Pinto & 

Slevins modell om kritiska framgångsfaktorer. Detta projekt blev lyckat enligt aktörerna trots 

att inte alla kriterier uppfylldes. Modellen kanske snarare kan användas som riktlinjer än som 

ett facit. Förutom Pinto & Slevins faktorer upplevde vi att det fanns fler faktorer som varit 

viktiga för projektet t.ex. social kompetens. Modellen har inte i åtanke hur sammansättningen 

av den sociala kompetensen i projektgruppen sett ut, vi saknar en punkt som behandlar detta. 

Under intervjuerna påpekade respondenterna att det var en bra sammansättning av 

projektgruppen och projektet har upplevts positivt av deltagarna och detta kan ha varit en 

bidragande faktor till framgången. Vi kan se flera saker som har gjort aktörerna mer drivna 

och angelägna om att lyckas; alla satsade pengar, projektet var något nytt och spännande och 

aktörerna ville vara i framkant i utvecklingen för att vinna konkurrensfördelar. Vi tror att 

projektledarens kompetens var betydande för projektets resultat, denne hade kunskap om 

projekt och var engagerad samt förtroendeingivande för de övriga deltagarna. 

  

6.2 Diskussion om uppsatsen samt vidare studier 

Det är svårt att dra några generella slutsatser när man gör en fallstudie och det är svårt att 

täcka in fallet. Data kan heller aldrig återspegla verkligheten, bara försöka komma så nära den 

som möjligt. De inblandade i projektet hade olika synsätt och uppfattningar vad som hände 
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och de såg det på olika sätt varför det varit problematiskt att försöka reda ut projektets gång. 

Uppsatsen tenderar stundtals till att ge en förenklad bild av händelseförloppet.  

 

Pinto & Slevins modell behandlar flera områden och vissa av dessa är stora varför man nu i 

efterhand kan fundera om en c-uppsats rymmer att förklara ett sådant komplext och 

omfattande ämne som framgång i projekt.  

 

Projektet avslutades för drygt ett år sedan inkluderat utvärderingen. Uppgifterna man förlitar 

sig på hos aktörerna är deras minnen, flera detaljer kan glömmas bort och uteslutas. Det är 

också problematiskt att undersöka ett projekt, idén med projekt är deras tillfällig art. 

Människor är projektanställda och förflyttas och det kan vara svårt att få tillträde till de 

respondenter man önskar kontakta. I vårt fall lyckades vi inte med att få kontakt med SL och 

Stockholms läns landsting trots ihärdiga försök via e-post och telefon. Dock ska man även 

nämna att ansvarig för projektet på SL bytt arbetsplats och SL meddelade också att alla andra 

som varit inblandade i projektet slutat. 

 

Något som man skulle kunna ha gjort annorlunda eller som man ska tänka på vid 

undersökning av projekt är att undersöka tillgången till primärdata innan, man skulle kunna ha 

gjort en förstudie och undersökt hur många det är möjligt att prata med.  

 

För vidare studier skulle det vara intressant att jämföra olika projekt t.ex. ett lyckat och ett 

misslyckat och se vad som skiljer sig i dessa och hitta nya faktorer som är avgörande för 

resultatet. Kan man se något samband eller mönster mellan faktorerna och hur lyckat projektet 

blir. Pinto & Slevins modell borde utvecklas för vidare studier så det finns en möjlighet att 

mäta huruvida man uppfyller vissa kriterier. Faktorerna i modellen är alla relativa och man vet 

inte hur tydliga målen ska vara för att kriteriet ska vara uppfyllt och vem som kan bedöma 

det. Modellen bör konkretiseras och det skulle vara intressant att studera en mer utvecklad 

modell och applicera den på olika projekt för att se om det finns en möjlighet att se samband 

för att sedan kunna besvara frågan; vad gör projekt framgångsrika.  
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Bilaga 1 
 
 
Intervjufrågor 

1. Berätta om er roll i projektet? 

2. Var ni väl införstådda med målen för projektet? 

3. Hur har tidsschemat sett ut, följdes det? 

4. Har ni stött på några problem på vägen med projektet och hur har de lösts? 

5. Hur har kommunikationen sett ut? 

6. Varför satsade ni på detta projekt? Blev ni tillfrågade? 

7. Har ni vunnit något för ert företag genom att vara med i projektet? 

8. Har budgeten följts? 
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Bilaga 2 
 

Hej! 

Vi är två studenter från Södertörns Högskola som skriver c-uppsats i företagsekonomi med 

inriktning organisation. Vår uppsats är en fallstudie av CUTE-projektet och vi vill försöka 

förstå projektets organisering och dess resultat ur ett organisatoriskt perspektiv.  

  

Vi har fått veta att du deltagit i detta projekt och vi skulle uppskatta mycket om du skulle ha 

tid att ställa upp och svara på följande frågor. Svaren kommer att behandlas anonymt och det 

är upp till dig själv hur utförligt du vill svara, det går även bra att göra tillägg. Vid frågor så 

får du gärna kontakta oss! Vi uppskattar att du tar dig tid, då detta är av stor betydelse för vår 

uppsats då vi önskar så rättvisande bild som möjligt av projektet. 

  

1. Hur mycket arbetade du med CUTE-projektet? 

  

2. Hur upplevde du ditt/din inflytande/inblandning i CUTE-projektet? 

  

3. Hur fungerade kommunikationen och hur gavs feedback i CUTE-projektet? 

  

4. Stötte du på några problem i projektet och isåfall, hur löstes dessa? 

  

5. Var du väl införstådd i målen med projektet? 

  

6. Var du väl införstådd i projektplanen? 

  

Tack på förhand! 

  

Med vänlig hälsning 

Kristofer Blomqvist och Anna Rautio 


