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Sammanfattning 
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av två IT-projekt 

Författare:      Niveen Abualhayja och Jenny Röhrl   

Handledare:      Karl Gratzer och Besrat Tesfaye 

Institution:                      Institutionen för ekonomi och företagande, Södertörns högskola 

Kurs:                                 Magisteruppsats i företagsekonomi, 30 poäng 

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att ge insikt i samt jämföra projekt-

styrningen av två IT-projekt- ett vars produkt som implemente-

rades och används samt ett som implementerades men inte läng-

re finns kvar på marknaden. Vi vill dessutom bidra till en ökad 

förståelse för de kritiska framgångsfaktorer som påverkar IT- 

projektens framgång respektive misslyckande. 

Metod:  För att uppnå syftet med denna uppsats har vi använt en kvalita-

tiv metod. Vi har genomfört intervjuer med projektledare som 

var ansvariga för de respektive IT-projekten.  

Slutsatser: Det uppstod en rad problem i de undersökta företagens IT-

projekt. Samarbetssvårigheter, bristande ledarskap, otydliga 

kravspecifikationer var några av de problem som försvårade 

projektarbetet. En del av dessa kan härledas till att projektets 

framgång till stor del bestämdes av huruvida det skulle bli utfört 

inom en viss tidsperiod då detta påverkade kvaliteten. Båda pro-

jekten hade problem med de faktorer som anses vara kritiska för 

ett projekts framgång. Studien visar att faktorer som påverkade 

båda projekten till stor del kan hänföras till de övergripande ka-

tegorierna kommunikation, kompetens, konflikter samt övriga 

faktorer som relateras till projektresurserna.  
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Abstract 

Title:     IT- Project management – a comparison of the project man-

agement of two IT-projects  

Authors:        Niveen Abualhayja och Jenny Röhrl 

Supervisors:   Karl Gratzer och Besrat Tesfaye 

Department:    School of Business Studies, Södertörn University College 

Course: Master's Thesis in Business Administration 

Purpose:   The purpose with this paper is to give an insight, and to com-

pare, the project management of two IT-projects – one which 

product was implemented and put into use, and one, which was 

implemented but no longer exists on the market. Furthermore 

also examine the critical success factors that influence the suc-

cess respectively the failure of the IT-projects.  

Method:   To attain the purpose with our study we have chosen a qualita-

tive method. We have carried out interviews with two of the 

project managers of the IT-project of the two large companies. 

Result:       A couple of problems occurred within the IT-projects of the 

large companies. Difficulties concerning cooperation, lacking 

leadership, unclear demand specifications were some of the 

problems that complicated the project work. Some of these 

problems can be related to the fact that the success of the pro-

ject was, for the most part, determined by whether it would be 

completed within a certain time period, which had a negative 

impact on the quality. Both projects had problems with the fac-

tors that are viewed to be critical for the success of a project. 

The study shows that factors that influenced both projects to a 

large extent can be related to the categories communication, 

competence and other factors that can be related to the re-

sources of the projects.  
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till det valda ämnesområdet. Detta återföljs av 

en problemdiskussion som inkluderar val av studieperspektiv, samt en problemformulering 

som utgör grunden för syftet med uppsatsen. För ökad tydlighet erbjuds en beskrivning av 

centrala begrepp. Kapitalet avslutas med en disposition över arbetet. 

1.1 Bakgrund  

Vi lever idag i ett samhälle som i många sammanhang sägs präglas av förändring. Informa-

tionsöverföringen samt teknikens allt högre utvecklingstakt anges som viktiga exempel på 

detta då det förändrar förutsättningarna för flera av samhällets olika aktörer. Förändring kan 

ske i olika former och grader med olika påverkan på, för samhället, viktiga aktörer. IT- revo-

lutionen anses av många utgöra en förändring av djupgående slag1 . Den ökade betydelsen 

som IT har fått på senare tid belyses i Maria Dahlins avhandling “ Tro, hopp och IT: Stora 

och små berättelser från ett förändringsprojekt”, Detta sker bland annat genom ett citat från 

den politiska sfären. Denna lyder som följer:  

 

“Samhället står idag mitt uppe i en samhällsomvandling som går under namn som den digita-

la revolutionen eller IT-revolutionen. Motorn i processen är informationstekniken, IT. Infor-

mationstekniken representerar en ny basteknik, precis som en gång elektriciteten och bensin-

motorn i industrialismens barndom. Snart kommer informationstekniken att finnas represen-

terad överallt i samhället, "informationssamhället". Informationstekniken präglas av snabb-

het, växelverkan och gränslöshet. Tid och rum spelar allt mindre roll. Människor kan lättare 

kontakta varandra. Gamla arbeten och branscher försvinner, samtidigt som nya uppstår. In-

formationen flödar fritt i nästan obegränsad omfattning.2” 

 

Organisationerna påverkas och måste, för att hänga med i utvecklingstakten, anpassa sig ge-

nom att bli bättre på att snabbt och effektivt genomföra sina arbetsuppgifter. Dessa arbetsupp-

gifter förändras allt oftare inom kortare tidsintervaller vilket innebär att det har blivit svårare 

                                                                 
1 Lööw M: Att leda och arbeta i projekt, 2003, s. 12. 
2 Regeringsproposition: Ett informationssamhälle för oss alla, 1999/2000:86, www.epractice.eu/resource/408, 
inhämtat 2008-04-22. 
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att fastställa en korrekt befattningsbeskrivning. Som ett resultat av detta har projekt blivit en 

vanligare arbetsform ute på arbetsplatserna3. Men det finns flera olika hinder och problem 

som kan uppkomma genom projektets livscykel. De vanligaste fallgroparna som bör undvikas 

är bland annat otillräcklig planering, för få eller inga avgränsningar och en oförmåga hos pro-

jektledaren att motivera projektmedlemmarna4. Givetvis finns det många andra faktorer utöver 

dessa, som kan försvåra projektarbetet och påverka slutresultatet. Huruvida ett utfört projekt 

kan anses vara framgångsrikt beror på många olika faktorer, bland annat på det perspektiv 

som används. Om målet med projektet inte uppnås kan projektet, trots detta, bedömas vara 

framgångsrikt ifall det har genererat bra resultat. Dock finns det generella faktorer som många 

ofta anser behövs vara uppfyllda för att, utifrån projektledarens perspektiv, projektet ska anses 

vara framgångsrikt. Dessa innebär att det ska ha blivit utfört: 

 

• enligt specifikation 

• i tid 

• inom budget 

• med hjälp av nöjda projektmedlemmar och med nöjda kunder som resultat5 

 

Att styra IT-projekt har under en längre tid utgjort en väldigt stor utmaning. Det är inte sällan 

som målen med IT-projekten inte nås, eller att de önskade effekter i organisationen inte inträf-

far6. Statistiska centralbyråns statistik över andel företag med någon IT-specialist anställd 

2007 visar på att IT-spridningen faktiskt påverkar våra företag. Den genomsnittliga procent-

satsen för företag i alla storleksklasser var 24. För företag med 500 eller fler anställda var 

motsvarande procentsats 907. Detta kan tyckas utgöra en indikation på att företagen anpassar 

sig efter den förändring som IT-spridningen innebär. Frågan är då huruvida en anpassning i 

sig är tillräcklig; om företagen möjligen måste öka sin kunskap på fler sätt för att bli fram-

gångsrika på den föränderliga marknaden. Vad som skulle kunna tyda på att det krävs mer av 

företagen inom detta område är de studier som visar att företagen har problem med att lyckas 

med IT-projekt. 

                                                                 
3 Lööw M: Att leda och arbeta i projekt, 2003, s. 12.  
4 Ibid. s. 16 
5 Antvik S & Sjöholm H: “Project management and methods”, 2007, s. 15. 
6 Mähring M: “IT Project governance”, 2002, s. 1. 
7 Statistiska centralbyrån: Andel företag med någon IT-specialist anställd efter storleksklass och bransch, 2007, 
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____112403.asp, inhämtat 08-06-10. 
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1.2 Problemdiskussion  

Flera olika studier har visat att det är svårt att lyckas med IT- projekt. Projectplace Internatio-

nal AB, ett företag som utvecklar och erbjuder Europas webbtjänst för projekthantering, ut-

förde 2005 en kartläggning av svenska IT-projekt i privat och offentlig verksamhet. I denna 

studie ingick 1840 företag och verksamheter med över 200 anställda samt 400 företag som har 

färre än 200 anställda. Syftet var bland annat att undersöka hur stor andel av IT-projekten som 

ansågs vara lyckade. Ett lyckat projekt definieras i detta avseende som ett projekt som har 

uppnått en viss grad av kundnöjdhet. IT-cheferna på de intervjuade företagen fick svara på 

enkätfrågor angående kriterierna pris, kompetens, teknologi, tid och utlovad funktion. Om ett 

projekt anses vara misslyckat har det inte uppnått lägsta kundnöjdhetskriteriet. Vad denna 

studie visade vara att färre än 30 procent av de utförda IT-projekten ansågs vara lyckade. Två 

år senare var hela 82 % av IT-köparna missnöjda med sina projekt8. Detta behandlar Maria 

Dahlin i sin avhandling “Tro, hopp och IT”. I denna framgår det att missnöjet med projekten 

berodde främst på att man inte hade uppnått de förväntade effektvitetsvinsterna9. 

Svenska företag och organisationer spenderar 20 miljarder kronor per år på IT-projekt. Detta 

innebär då att 70 procent av denna summa utgör en investering som inte har nått det förvänta-

de resultatet10. Vi undrar hur det kommer sig att många företag misslyckas med sina IT-

projekt. Vilka faktorer påverkar egentligen IT-projektens framgång? 

 

Trots det faktum att det har publicerats mängder av rapporter rörande IT-projekt under åren 

misslyckas många IT-projekt med att uppnå ett tillfredställande resultat. Men frågan är för 

vem resultatet ska vara tillfredsställande, och vilka kriterier som detta baseras på. Att inte nå 

upp till de krav som satts på projektet, menar Andy Hyde i sin artikel “ Failure? Who Says?” 

utgöra ett av huvudkriterierna11. Men då uppstår ytterligare en fråga; handlar detta om att nå 

användarnas krav eller att nå de ursprungliga kraven som sattes på projektet i början? Hur ska 

man egentligen bedöma ett IT- projekts framgång? Kundnöjdhetskriteriet var den fram-

gångsindikator som Project Place använde sig av under sin undersökning av lyckade IT-

projekt. Maria Dahlin menar att förlorade effektivitetsvinster är en faktor som misslyckade 

                                                                 
8 Projectplace International AB: Lyckade IT-projekt – finns dom? Oktober 2006, 
http://files.projectplace.com/swedish/reports/it_projekt_2005.pdf, inhämtat 2008-02-22.  
9 Dahlin N: Tro, hopp och IT – stora och små berättelser från ett förändringsprojekt, 2008, s. 17. 
10 Projectplace International AB: Lyckade IT-projekt – finns dom? Oktober 2006, 
http://files.projectplace.com/swedish/reports/it_projekt_2005.pdf, inhämtat 2008-02-22. 
11 Hyde A: “Failure? Who Says?”, 2000, s. 27. 
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IT-projekt har gemensamt. Vi anser att det är viktigt att man är medveten om vilken betydelse 

den valda definitionen har på resultatet av de studier som kartlägger andelen lyckade IT-

projekt. Dock finns det många faktorer som kan leda till ett projekts misslyckande och det är 

förmodligen inte möjligt att redogöra för alla dessa. I artikeln “IT- projects: Sink or Swim” 

redogjorde Andrew Taylor för sin undersökning som syftade till att erbjuda en djupare förstå-

else om varför många IT-projekt misslyckas. 1027 stycken projekt undersöktes och av dessa 

bedömdes endast 130 vara framgångsrika. Framgång ansågs vara att lyckas leverera allting 

som sponsorn hade krävt i början av projektet. Taylor menar att han med denna studie har 

visat att det inte finns en faktor som ensam leder till att ett projekt misslyckas utan att ett 

misslyckande kan ske när som helst och av olika anledningar12.  

 

Möjligen vore det enklare att studera projekten från ett mer övergripande perspektiv; projekt-

styrningsperspektivet för att vara mer exakt. Vi tror att detta perspektiv kan erbjuda en mer 

sammanhållen bild över de faktorer som tillsammans påverkar ett projekts framgång. De fak-

torer som har nämnts ovan – kundnöjdhet, effektivitetsvinst och förmågan att leverera det som 

utlovats - tror vi har ett samband med styrningen av projektet och vi vill därför undersöka 

denna huvudfråga närmare i denna studie; 

 

• Hur styrs IT- projekt? 

 

För att kunna besvara ovannämnda frågor vi valt att jämföra två IT-projekt – ett som har im-

plementerats och ett annat som misslyckades i det avseendet.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ge insikt i samt jämföra projektstyrningen av två IT-projekt – 

ett vars produkt som implementerades och används samt ett som implementerades men inte 

längre finns kvar på marknaden. Vi vill dessutom bidra till en ökad förståelse för de kritiska 

framgångsfaktorer som påverkar IT-projektens framgång respektive misslyckande.  

                                                                 
12 Taylor A: “IT-projects: Sink or Swim”, 2000, s. 24.  
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1.4 Avgränsning 

I vår studie har vi valt att undersöka projektstyrningen av två IT- projektet ett som har imple-

menterats och ett annat som misslyckades i det avseendet. Vi har avgränsat oss att endast in-

tervjua projektledarna inom IT-projektet. Vi har alltså valt att behandla de kritiska framgångs-

faktorerna utifrån ett projektledarperspektiv.  

1.5  Definition och beskrivning av begrepp 

Då vissa begrepp är av central betydelse för vår uppsats och kommer att användas genomgå-

ende vill redan nu erbjuda läsaren en inblick i de definitioner som vi har använt oss av. 

  

1.5.1 Projekt 

Det finns ingen generell definition av begreppet projekt. Definitionen kan variera beroende på 

författarens förståelse och perspektiv. Mats Engwall, har skrivit i sin avhandling “ Jakten på 

det effektiva projektet ” att den formella definitionen på projekt är: “… tidsbegränsad och från 

övrig verksamhet avgränsad arbetsuppgift som genom styrning av tilldelade resurser skall nå 

uppställda mål” . Engwall menar att ett projekt är målstyrt, tidsbegränsat, temporärt, och att 

varje projekt är unikt betraktas som det kännetecken som särskiljer ett projekt från andra 

verksamheter13.  

 

Det finns olika typer av projektet, det kan vara allt från anläggningsprojekt – byggnation, IT- 

projekt och projekt som är förknippade med förändring, tillverkningsprojekt, vetenskapligt 

forskningsprojekt14. Den här studien kommer att inrikta just på IT- projekt. 

 

1.5.2 IT- projekt 

Enligt Nationalencyklopedin är IT en samlingsbeteckning för informationsteknologi samt 

informationsteknik. Informationsteknologi är läran om informationsteknik, men dessa två 

                                                                 
13 M Engwall: Jakten på det effektiva projektet, 1995, s. 16.  
14 Lock D: “Project Management”, 2007, ss. 6-7. 
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begrepp används även synonymt15. Informationsteknik definieras som “teknik för insamling, 

lagring och bearbetning samt kommunikation och presentation av data i olika former. “I vissa 

fall inkluderar begreppet enbart datorrelaterad teknik medan det i andra fall innefattar även 

telekommunikation 16 

 
IT har blivit en allt viktigare del av organisationerna då de flesta organisationer är alltmer 

beroende av IT för deras dagliga verksamhet och för sin förmåga att försvara sina marknads-

positioner och upprätthålla sin konkurrenskraft över tiden. Magnus Mährling har i sin avhand-

ling “IT Project governance” framhållit att det finns specifika särdrag hos IT-projekt. Dessa 

kan exempelvis vara av abstrakt och teknologisk karaktär vilket han hävdar kan försvåra eller 

till och med omöjliggöra flera vanliga styrformer17. 
 

1.5.3 Projektstyrning  

Projektstyrning, eller projektledning som ofta används synonymt med detta ord, involverar 

allt från planering, organisering, kontrollering och rapportering av ett projekts alla olika de-

lar18. Oavsett vilket slags projekt som utförs består projektledningsarbetet av olika arbetssteg, 

som kan hänföras till projektets olika faser19. Då detta arbete kan vara väldigt omfattande har 

olika metoder och verktyg som syftar till att underlätta detta arbete utvecklats20. Då fokus på 

projektstyrning har ökat på senare tid är det möjligen inte föga förvånande att studier inom 

tillhörande område också stigit.  

 

1.5.4 Projektledare 

Projektledaren är den person som är ansvarar för ledningen av projektarbetet. Han eller hon 

bedriver, genomför samt samordnar projektarbetet. Projektledaren har även till uppgift att 

rapporterar till styrgruppen, ansvara för dokumentation av projektet och ta hand om kontakter 

med externa och interna intressenter21. 

 

                                                                 
15 Nationalencyklopedin, 2008, sökord: IT och informationsteknologi, www.ne.se, inhämtat 2008-04-01. 
16 Nationalencyklopedin, femtonde bandet, 1994, s. 455. 
17 Mähring M: “IT Project governance”, 2002, s. 1. 
18 Antvik S & Sjöholm H: “Project management and methods”, 2007, s. 11. 
19 Jansson T & L Ljung: Projektledningsmetodik, 2004, s. 22. 
20 Nationalencyklopedin, femtonde bandet, 1994, s. 296. 
21 Wisén J & Lindholm B: Effektivt projektarbete, 2001, s. 102. 
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I artikel “The Impact of the Project Manager and Project Management Planning Process” 

skriver Globerson Shlomo och Zwikael Ofer att projektledaren är den person som är ansvarig 

för projektets framgång som helhet. Enligt dem ansvarar projektledaren för att lösa svårighe-

terna och hantera en mängd problem som kan uppkomma under projektet olika faser. Vidare 

menar dem att projektledaren bör identifiera negativa händelser som påverkar projektet fram-

gång22. 

 

1.5.5 Projektstyrningsmodell 

En projektmodell kan betraktas som ett styrmedel som är till för att hjälpa att underlätta orga-

niseringsarbetet för ett projekt. Torbjörn Wenell definierar, i sin bok “Om projekt”, begreppet 

projektmodell som “… en förenklad beskrivning av hur man vill att projekt generellt ska 

genomföras i en organisation – en övergripande styrning av projektportföljen”. Han menar 

att projektmodellernas syfte är att utgöra ett effektivt stöd för styrning av ett projekt. Model-

lerna beskriver projektstyrningsprocessen, vilket inkluderar alltifrån dess flöde, aktiviteter, 

beslutspunkter och hur projektarbetet ska ledas. Målformulering, strukturering, planering, 

riskstyrning och budgetering ska också ingå i modellerna23.  

 

1.5.6 ASAP  

ASAP (Accelerated SAP) är en produktmodell som är utvecklad av det tyska storföretaget 

SAP. Den engelska förkortning ASAP står för “as soon as possible” (så fort som möjligt). 

SAP implementationer hade tidigare ett rykte om sig om att ta ovanligt lång tid på sig att nå 

avslutningsfasen. För att påskynda implementationstiden samt öka implementationens effek-

tivitet uppfanns ASAP24. ASAP livscykelmodell består av de olika faser som projektet kom-

mer att genomgå och definierar därmed den väg som projektet kommer att ta samt de strategi-

er som måste följas för att nå projektets mål under de olika faserna. Faserna är; Projektförbe-

redelse, affärsplan, genomförande, slutgiltig förberedelse, produktionsstart “Go-live” och 

support25. 

                                                                 

22 Globerson S & Zwikael O: “The Impact of the Project Manager and Project Management Planning Process”, 
2002, ss. 58- 64. 
23 Wenell T: Wenell om projekt, 2001, s. 39. 
24 Joydeep G: “SAP Project Management”, 1999, s. 71. 
25 Joydeep G: “SAP Project Management”, 1999, s. 73. 
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1.5.7 PROPS 

PROPS, som är en förkortning för “Projektet för projektstyrning”, utgör ett ramverk för före-

tagsbaserad projektstyrning.  Denna utvecklades och började användas 1988 av Ericssonkon-

cernen. Sedan dess har PROPS också implementerats i ett flertal andra företag26. PROPS livs-

cykelmodell delar in projektet i följande fyra faser: analysfasen, planeringsfasen, genomfö-

randefasen, avslutningsfasen27. 

 

1.5.8 Storföretag 

Den Europeiska kommissionen har utfärdat en definition av små och medelstora företag samt 

mikroföretag. Denna har varit gällande sedan 2005 och de företag som tillhör denna kategori 

är företag som har färre än 250 anställda. Vidare ska företaget ha en årsomsättning som inte 

överstiger 50 miljoner euro, eller ha en balansomslutning som inte överstiger 42 miljoner euro 

per år28. Detta innebär följaktligen att storföretag indirekt kan definieras som företag med 250 

eller fel anställda och antingen ha en årsomsättning som uppnår eller överstiger 50 miljoner 

euro eller ha en balansomslutning på 42 miljoner euro eller mer.  

 

1.6 Disposition 

 
Denna uppsats är indelad i sex kapitel, vilka illustreras i figur 1:1 

  

Kapitel 1 Inledning: I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till val av ämnet, pro-

blemområdet, frågeställningar, syftet med studien och definitioner av centrala begrepp redo-

görs, samt avgränsningar ingår också i detta kapitel. Dispositionen finns med för att öka över-

skådligheten över uppsatsen. 

 

Kapitel 2 Metod: Beskrivning av de metodiska val som har använts i studien, datainsamling 

och intervjuer erbjuds. 

 

                                                                 
26 Semcom: Introduktion till PROPS, 2006, s. 5. 
27 Ibid. s. 25 
28 http://www.nutek.se/sb/d/140/a/212. Verket för näringslivsutveckling, inhämtat 2008-04-22. 
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Kapitel 3 Tidigare forskning: I det här kapitlet ges en återblick av tidigare forskning, som vi 

anser vara relevant för vår uppsats. 

 

Kapitel 4 Teori: I detta kapitel redovisas de relevanta teorier som utgör grunden för analys-

kapitlet i studien.  

 

Kapitel 5 Undersökningsobjekten: detta kapitel innehåller en beskrivning av de två IT-

projekt - det anonyma storföretagets samt Ericsson AB:s. 

 

Kapitel 6 Analys och slutsatser: I detta kapitel analyserar vi undersökningsobjektens resul-

tat, både med hjälp av den tidigare forskning samt teorin som vi har redogjort för i kapitel 3 

respektive kapitel 4. Vidare besvaras studiens frågor i detta avsnitt, och de lärdomar som kan 

dras redovisas. Dessutom ges förslag till vidare forskning inom området.   

 

 

       

       

       

       

  

 

 

 

   Figur 1-1: Uppsatsen disposition: egen bild 

Kap 1. Inledning 

Kap 2. Metod 

Kap 3. Tidigare 

forskning 

Kap 4. 

Teori 

Kap 5. Undersökningsobjekten 

Anonyma storföretaget + Ericsson AB 

Kap 6. Analys och slutsatser 
Kap 3 + 4 + 5 
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2 Metod 

I detta kapitel beskriver vi och motiverar de vetenskapliga forskningsmetoder som vi har an-

vänt i studien. Vidare redogör vi för hur arbetet har genomförts, val av undersökningsobjekt 

och, reflektion över metoderna kommer att göras i slutet av kapitlet.  

2.1 Metodval 

2.1.1 Kvalitativ undersökningsmetod 

En kvalitativ undersökningsmetod anses vara mest lämplig då undersökningens syfte är att få 

djupare förståelse för ett specifikt ämne29. Eftersom vår uppsats har ett syfte av denna art har 

vi valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod. 

 

Vad som präglar den kvalitativa forskningen är viljan att observera eller ge uttryck för hän-

delser, handlingar, normer och värden utifrån de studerade personernas perspektiv30. Kvantita-

tiv forskning utgår från ett perspektiv som går ut på att den sociala verkligheten är statisk och 

något som existerar utanför aktören, medan kvalitativ forskning utgår från att den sociala 

verkligheten är föränderlig och utformas socialt31. Jämfört med den kvantitativa forskningen 

erbjuder den kvalitativa bättre möjligheter att undersöka samband mellan händelser och bättre 

möjligheter att studera processer i den sociala verkligheten32.  

 

För att få kännedom om en subjektiv verklighet är intervjuer ett av de vanligaste tillväga-

gångssätten, och det erhållna resultatet brukar användas för att tolka det valda fenomenet33. Då 

syftet med vår uppsats är att få kunskap om det valda ämnesområdet och en del av våra frågor 

därmed är av tolkande slag bli subjektiviteten ett oundvikligt inslag. 

Alternativet, att välja en kvalitativ undersökningsmetod inom samma ämne, hade inneburit att 

vi hade behövt ändra på de mest fundamentala delarna av denna uppsats vilket bland annat 

innefattar syftet. Vår intention med denna uppsats är att erbjuda en fördjupning i två specifika 
                                                                 
29 Björklund M & Paulsson U: Seminarieboken, 2003, s. 63. 
30 Bryman A: Kvantitet och kvalitet I samhällsvetenskaplig forskning, 1997, s. 77. 
31 Ibid. s. 123 
32 Ibid. s. 122 
33 Garrick J: “Research and Knowledge at Work: Perspectives, Case-Studies and Innovative Strategies”, 2000, s. 
204. 
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IT-projekt utfört av två olika företag, för att på så sätt uppnå syftet med vår uppsats. Detta 

gjorde vi genom att undersöka ett specifikt IT-projekt som genomfördes av ett storföretag 

inom tjänstesektorn. Eftersom den information vi fick ta del av var av relativt detaljerad och 

känslig karaktär ville företaget vara anonymt. Av denna anledning kommer vi i fortsättningen 

att använda ordet storföretag vid referering till detta företag.  Det andra företaget, vars IT-

projekt vi också valde att undersöka, var Ericsson. 

  

2.2 Datainsamling  

De tre vanligaste kvalitativa datainsamlingar är intervjuer, observation och analys av dokument. Inter-

vjuer ger direkta citat från människor om deras erfarenheter, åsikter, känslor och kunskap. Obser-

vationsmetoden syftar till att detaljerade beskrivningar av människors aktiviteter, beteenden, åt-

gärder och komplett utbud av mellanmänskligt samspel och organisatoriska processer som är 

en del av observerbara mänskliga erfarenheter. Vid analys av dokument studeras bland annat 

erfarenheter, citat, eller hela stycken från organisatoriska, officiella publikationer och rappor-

ter34.  

 

Vi har valt att använda oss av intervjuer samt analys av dokument. Använder man sig av en 

observationsmetod innebär det att man iakttar det sociala handlandet direkt. Det finns flera 

fördelar med denna metod. En av dessa är det faktum att det erbjuder en explorativ infallsvin-

kel. En annan är att forskaren inte är beroende av att deltagarnas förmåga att minnas och för-

stå35. Hade vi haft möjlighet att observera ett projekt skulle vi förmodligen få en djupare di-

mension då vi skulle kunna studera fenomenet utifrån fler perspektiv. Dock finns det nackde-

lar med denna metod. En av dessa, som utgjorde den allra största påverkan i vårt val att ute-

sluta detta alternativ, är att det kräver stora resurser när det gäller tid och pengar.  Andra 

nackdelar med observationsmetoden är att personen som observerar omedvetet kan påverka 

den sociala företeelsen som han undersöker. Ett annan, tämligen uppenbar nackdel är att det 

inte är möjligt att samla in fakta från det förgångna36. De kvalitativa datainsamlingar som vi 

har valt beskrivs närmare under rubrik 2.2.2 och 2.2.3. 

                                                                 
34 Patton M: “Qualitative Research & Evaluation Methods”, 2002, s. 4. 
35 Andersen H: Vetenskapsteori och metodlära – En introduktion, 1994, s. 76.  
36 Ibid. s. 77 
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2.2.1 Litteraturstudie  

I den inledande delen av uppsatsarbetet läste vi in oss på det valda ämnesområdet genom att 

studera sekundärdata. Denna typ av data innefattar skrivet material som är insamlad av andra 

personer. Exempel på detta är böcker, broschyrer och tidskrifter37. Vi använde oss till största 

del av böcker, men också av vetenskapliga artiklar. Vi använde oss av litteratur som fanns 

tillgänglig inom projektstyrningsområdet. Dessutom sökte vi i olika databaser efter artiklar 

som behandlade ämnet. Denna litteratur lät vi prägla inledningskapitlet för att uppnå ambitio-

nen att motivera ämnesvalet på ett vetenskapligt sätt. Denna litteratur använde vi oss dessut-

om av då vi skrev teorikapitlet. Vidare utgjorde denna litteratur inspirationskälla då vi analy-

serade det resultat vi erhållit från vår studie.   

 

En av de fördelar som litteraturstudier för med sig är möjligheten att, under relativt kort tid, 

kunna ta del av mycket information. Dessutom kan litteraturstudier vara en hjälp då man vill 

få tillgång till existerande kunskap och konstruera upp en teoretisk referensram. Dock bör 

man tänka på att det i sådana sekundärkällor inte alltid framgår exakt vilka metoder författa-

ren har använt sig av för att samla in sin information. Detta innebär att det alltid är viktigt att 

ha ett kritiskt förhållningssätt vid genomgång av en sådan källa38. Detta var givetvis vad vi 

hade i åtanke och strävade efter att uppnå genomgående i uppsatsarbetet. 

 

2.2.2 Intervju 

Intervjuer kan betraktas som en form av utfrågning som kan ske genom olika kommunika-

tionskanaler, exempelvis genom direktkontakt eller via telefon. En dialog som förs via e-post 

klassas också som en intervju39. I det tidiga skedet lät vi respondenterna själva välja kommu-

nikationskanal och valet blev då e-post. Vi ställde i dessa e-mail frågor av inledande karaktär. 

Detta utgjorde den strukturerade intervjuformen, som till skillnad från den ostrukturerade in-

tervjuformen erbjuder ett mer organiserat sätt att erhålla den önskade informationen40. Då frå-

gorna var av grundläggande karaktär ansåg vi det mest lämpligt att använda oss av den struk-

turerade intervjuformen. Därefter efterfrågade vi personliga intervjuer, då vi ansåg det vara 

                                                                 

37 Björklund M & Paulsson U: Seminarieboken, 2003, s. 67. 
38 Ibid. ss. 69-70 
39 Ibid. s. 68 
40 Edenborough R: “Effective Interviewing- A Handbook of Skills and Techniques”, 2002, s. 32. 
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nödvändigt att följa upp de svar vi hade fått. Vi lät respondenterna själva välja tid och plats, 

för att på så sätt öka chansen att de inte skulle känna sig stressade och därmed tillhandhålla 

oss med den nödvändiga informationen. Dessa intervjuer präglades mer av den ostrukturerade 

intervjuformen, då vi anpassade följdfrågorna efter de svar vi erhöll av respondenterna. Den 

första kontakten togs med storföretaget i februari 2008, och de första e-mailbaserade intervju-

erna utfördes månaden därefter. De personliga intervjuerna ägde rum under april månad. De 

motsvarande månaderna vi tog kontakt respektive genomförde intervjuer med projektledaren 

för Ericsson var april och maj. Båda respondenterna är erfarna projektledare. De har båda 

begärt få att vara anonyma och det respekterar vi givetvis. Vi dokumenterade svaren och lät 

respondenterna läsa igenom de delar av uppsatsen i vilken vi redovisar respondenternas tankar 

och åsikter. 

 

2.2.3 Analys av projektdokumentation 

Information från interna dokument tillhör kategorin “naturalistisk data”, vilket innebär att vi 

som undersökare har erhållit dessa data utan minsta påverkan på dess innehåll eller utform-

ning41 (i kontrast med exempelvis intervjuer då vi själva utformar frågorna).  Dessa data inne-

fattade statusrapporter och avvikelserapporteringar, och erbjöd oss en bra grund att utveckla 

våra intervjufrågor på, samtidigt som det underlättade för respondenterna då de själva påmin-

des om detaljer kring projektarbetet.  

 

2.3 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet och validitet är begrepp som brukar användas för att beskriva en undersöknings 

kvalitet. Dock är dessa begrepp mått på objektivitet, vilket utgör en central del i kvantitativa 

studier. I kvalitativa studier är subjektiviteten, som tidigare nämnt, en mer framträdande fak-

tor42. Trots detta har vi tagit innebörden av reliabilitet och validitet i åtanke i denna uppsats, 

på det sätt som är möjligt i en kvalitativ studie.  

 

                                                                 
41 Heaton J: “Reworking Qualitative Data”, 2004, s. 6. 
42 Daymon C: “Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing Communications”, 2002, s. 89. 
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Reliabilitet i en kvantitativ studie handlar om i vilken utsträckning forskaren får samma värde 

om han upprepar undersökning43. I en kvalitativ undersökning är forskaren själv undersök-

ningsinstrumentet, och av denna anledning skulle det förmodligen inte vara möjligt för någon 

annan att göra en liknande undersökning och få samma resultat. Detta beror på att forskarens 

bakgrund påverkar vad han ser och hur han tolkar sina upptäckter. Det finns förslag på vad 

som kan göras för att uppnå en viss grad av reliabilitet i den kvalitativa studien. Ett förslag är 

att noggrant redogöra för den information som har samlats in, de metoder som har använts 

och de beslut som har fattats under studiens gång. Detta tillåter läsaren att följa processen och 

få en bättre inblick i de val som har gjorts samtidigt vilket därmed kan leda till att det blir lät-

tare att utvärdera studien44. Vi har haft som ambition att låta läsaren ta del av de beslut som 

har fattas under hela studiens gång, genom att på olika sätt motivera de val som har gjorts och 

tydligt skildra teori från analys. 

 

Validitet innebär i vilken utsträckning som forskaren mäter det han avser att mäta45. Jämfört 

med reliabilitet är validitet betydligt mer framträdande i den kvalitativa studien. Det finns tre 

olika aspekter av validitet; inre validitet, generaliserbarhet samt relevans46.  

 

Generaliserbarheten anses existera när resultatet och slutsatsen som erhållits från en under-

sökning kan appliceras på andra områden. Denna typ av generaliserbarhet är svår att uppnå 

vid användningen av en kvalitativ studie, då generaliserbarheten har sitt ursprung i kvantitati-

va undersökningar i vilken statistik inhämtas på ett slumpmässigt sätt. Dessa slumpmässiga 

stickprov tillförsäkrar att resultaten från undersökningen är representativ från den population 

som urvalet togs. Nominalism, som präglar kvalitativa undersökningar, har sin fokus på speci-

fika fall som inte nödvändigtvis representerar resten av populationen. Av denna anledning 

brukar inte generaliserbarheten anses vara relevant om endast ett fall eller ett unikt fenomen 

undersöks47. 

 

Den interna validiteten handlar om i vilken utsträckning som resultaten av undersökningen är 

“sanna”, och huruvida dessa kan reflektera målet med undersökningen och den sociala verkli-

                                                                 

43 Björklund M & Paulsson U: Seminarieboken, 2003, s. 59. 
44 Daymon C: “Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing Communications”, 2002, s. 90. 
45 Björklund M & Paulsson U: Seminarieboken, 2003, s. 59. 
46 Daymon C: “Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing Communications”, 2002, s. 90. 
47 Ibid. s. 91 
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gen av dem som deltar i denna, på ett korrekt sätt48. Vad som kan göras för att säkerställa den 

inre validiteten är att använda tydliga, ej vinklade frågor49. Detta var givetvis vår ambition då 

vi formulerade frågorna.  

 

Relevans, som innebär att undersökningen måste vara meningsfull och användbar för de som 

genomför samt läser den, sägs ibland också vara relaterat till validitet50. Vi anser att vår studie 

är relevant eftersom den behandlar ett område som vi tror är av stort intresse för många pro-

jektledare inom organisationer som själva genomför eller har som avsikt att genomföra IT-

projekt.    

 

2.4 Källkritik och självkritik  

Det faktum att de genomförda intervjuerna publiceras och därmed görs tillgänglig för omgiv-

ningen skulle ha kunnat innebära ett hinder för uppsatsens empiri om detta hade inneburit att 

det intervjuade företaget inte vill dela med sig av eventuell känslig eller konfidentiell informa-

tion. Detta skulle i sin tur ha kunnat medföra begränsade och ofullständiga svar som skulle ha 

haft en negativ påverkan på den analytiska delen av uppsatsen. Dock erbjöd vi företaget ano-

nymitet för att erhålla så fullständiga svar som möjligt för att på så sätt försöka kringgå detta 

problem. Vi hade förmodligen inte kunna genomföra studien om anonymitet inte hade varit 

ett alternativ.  

En annan svårighet har att göra med de potentiella konsekvenser som kan vara förknippade 

med att använda intervjuformen, då denna används för att få reda på information om en tid-

punkt som har passerat för ett tag sedan. En risk skulle kunna vara att respondenten har glömt 

bort vissa delar och då inte kan ge en korrekt bild av det fenomen som studeras. Det är heller 

inte helt omöjligt att respondenten svarar på ett sådant sätt som han tror att han förväntas sva-

ra. Då vi dessutom granskade dokumentation över projekten minskade detta problem, åtmin-

stone till en viss grad. Ett exempel på detta är det faktum att vi fick ta del av statusrapporter 

över projektens gång, i vilka problem och avvikelser redogjordes för.  

                                                                 
48 Daymon C: “Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing Communications”, 2002, s. 92 
49 Björklund M & Paulsson U: Seminarieboken, 2003, s. 60. 
50 Daymon C: “Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing Communications”, 2002, s. 92. 
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3 Tidigare forskning 

I det här kapitlet erbjuder vi en översikt av framgångsperspektivet, som har uppkommit ge-

nom tidigare forskning. 

3.1 Projektets framgångsperspektiv 

Huruvida ett projekt anses vara framgångsrikt eller misslyckat beror på många olika faktorer, 

bland annat på det perspektiv som används. Projektets framgång kan vara att uppnå projekt-

målen som bestämmas i förväg, som vanligen omfattar flera variabler såsom tid, kostnad, pre-

standa, kvalitet och säkerhet51. Men det kan ändå tyckas vara oklart hur projektets framgång 

ska mätas eftersom framgångsbegreppet kan tolkas olika av olika parter. Ett projekt, vars re-

sultat kunden är nöjd med och därmed anser är framgångsrikt, kan anses vara misslyckat en-

ligt ledningen ifall resultatet inte motsvarar ledningens specifikationer. I detta fall utvärderas 

projektets framgång utifrån olika faktorer vilket innebär att framgångsgraden är beroende av 

det perspektiv som används52.   

 

David Baccarini skriver i artikeln “The Logical Framework Method for Defining Project Suc-

cess”, att ett projekts framgång kan identifieras utifrån två komponenter - projektproduktens 

framgång och projektstyrningens framgång. Produktframgång behandlar projektmål, syfte 

och att generera en slutprodukt. Projektstyrningsframgång har att göra med resultat och in-

puts, och fokuserar på projektets process. Projektet anses då vara lyckat om det har genom-

förts inom de fastställda ramarna för tid, kostnad och kvalitet. Enligt Baccarini måste dessa 

två begrepp skiljas åt vid utvärdering av projektets framgång53.  

 

Aaron Shenhar, Dov Dvir, Ofer Levy, och Alan Maltz hävdar i sin artikel “ Project Success: 

A Multidimensional Strategic Concept” att de flesta projekt är utformade med ett affärsper-

spektiv i åtanke, och ofta med ett mål som är inriktat på bättre resultat och den organisatoriska 

kapaciteten - mer vinst, mer tillväxt och förbättrad marknadsposition. Författarna menar att 

                                                                 

51 Lim C & Mohamed M: “Criteria of project success: an exploratory re-examination”, 1999, s. 244.  
52 Belassi W & Tukel O: “A new framework for determining critical success/failure factors in projects”, 1996, s. 
141. 
53 Baccarini D: “The Logical Framework Method for Defining Project Success”, 1999, ss. 28-29. 
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när projektledare och projektgrupper är engagerade i det dagliga projektets utförande fokuse-

rar de sällan på dessa affärsaspekter. Deras uppmärksamhet är i stället operativa och deras 

inställning är ofta "att få jobbet gjort." Detta tänkesätt kan bidra till att arbetet slutförs effek-

tivt genom att det inte slösas med resurser såsom tid och pengar, men det kan även leda till 

dåligt affärsresultat och även misslyckande gällande vissa aspekter. Enligt författarna bedö-

mer de flesta projektledare sin arbetsinsats vara framgångsfull när de avslutar projektet i tid, 

inom budget och enligt specifikationer. I vissa fall utgör kundnöjdhet ytterligare en faktor för 

framgång enligt projektledaren. Att mäta framgång med hjälp av indikatorer såsom tid, bud-

get, och resultatet är vad som präglar det operativa tankesättet. Men att använda dessa element 

kan leda till ofullständig och felaktig bedömning. Ett projekt kan exempelvis vara slutfört i tid 

och inom budget men behöver för den sakens skull inte uppfylla kundernas behov och krav54. 

 

Författarna framför i sin artikel ett nytt perspektiv för att identifiera ett projekts framgång. De 

identifierade de fyra största separata famgångsdimensioner. Första dimensioner handlar om 

projektets effektivitet vilket innebär, enligt författarna, att om projektet avslutas i tid och inom 

den angivna budgeten kommer detta att öka projektets effektivitet då detta ökar chanserna till 

en tidigare lansering av produkten på marknaden och därmed en möjlighet till ökad konkur-

renskraft.  

 

Den andra dimensionen handlar om kunden, om att uppfylla kundens krav och behov. Förfat-

tarna ansåg att resultatet ska ingå i kunddimensionen och inte vara en del av projektets effek-

tivitet eftersom resultatet har stor inverkan på kunden. Denna dimension innefattar även gra-

den av kundtillfredsställelse, i vilken utsträckning kunden ska använda produkten, och om 

kunden är villig att komma tillbaka för framtida generationer av produkten.  

 

Den tredje dimensionen är inriktat projektets direkta effekter för organisationen i affärssam-

manhanget.  Är försäljning, inkomst och vinst som förväntat? Bidrar det till ökade marknads-

andelar? Den sista dimensionen behandlar frågan om hur organisationen kan förbereda sig för 

framtida möjligheter. Har organisationer utforska nya möjligheter till ytterligare marknader, 

idéer, innovationer och produkter? Har organisationer utveckla nya tekniker och kärnkompe-

tens55?  

                                                                 
54 Shenhar A, Dvir D, Levy O & Maltz A: “Project Success: A Multidimensional Strategic Concept”, 2001, s. 
701. 
55 Ibid. ss. 707-716. 
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4 Teorisk referensram 

i detta kapital redovisar vi projektbegreppet och modeller som förekommer i litteraturen inom 

projektstyrningsområdet. Kapitlet avslutas med en redovisning av projektets kritiska fram-

gångsfaktorer . 

4.1 Inledning 

Syftet med projektstyrning är att förutse och förutspå de risker och problem som skulle kunna 

uppkomma, och att planera, organisera och kontrollera verksamheten så att projekten slutförts 

trots alla dessa risker. Denna process bör inledas i god tid och måste fortsätta tills allt arbete 

är avslutat. Projektledaren bör uppfylla de krav som projektets sponsor eller köparna ställer56.  

 

Traditionellt betraktas projektstyrning som en exklusiv styrprocess av både vetenskaplig och 

konstnärlig karaktär. Projektstyrning som en konstnärlig karaktär innebär konsten att styra 

människorna i projektet, då projektledning kräver kunskap i mänskligt beteende. Projektstyr-

ning som en vetenskaplig karaktär inkluderar förståelse av processer, verktyg och tekniker, 

vilket innebär definiering och samordning av det arbete som skall utföras57.  

 

Projektstyrning beskriver Roger Atkinson i sin artikel “ Project management: cost, time and 

quality, two best guesses and a phenomenon, its time to accept other success criteria”, som 

praktisk användning av en samling verktyg och tekniker för att kunna klara av en unik, kom-

plex, engångsuppgift i tid. Varje uppdrag kräver en viss mix av dessa verktyg och tekniker 

strukturerade för att passa projektets miljö och livscykel. De tre viktigaste styrningselement är 

kostnad, tid, och kvalitet, som utgör tillsammans grunden för styrning av ett projekt. Fram-

gången för projektarbete kommer att bedöms efter hur väl de uppnår de tre element. De tre 

faktorer kostnad, tid, och kvalitet brukar illustreras i form av en triangel som har fått benäm-

ningen “Järntriangeln”.  (se Figur 2:4)  

                                           

                                                                 
56 Lock D: “Project Management”, 2007, s. 1. 
57 Heerkens G: “Project Management”, 2001, ss. 6-8. 
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   Figur 2-4: Järntriangeln “The Iron Triangle”58 

 

De faktorer som ingår i triangeln är beroende av varandra, vilket exempelvis innebär att kvali-

tetsfaktorn fodrar tid och resurser59. Mats Engwall hävdar i sin avhandling “Jakten på det ef-

fektiva projektet”, att projekten oftast har olika tyngdpunkter eftersom det i vissa fall kan vara 

en komplicerad uppgift att utföra ett projekt på kortast tid till lägsta kostnad och samtidigt 

erhålla en hög kvalitet. Av denna anledning sker det en kompromiss mellan dessa faktorer60. 

4.2 Vad är ett projekt?  

Begreppet projekt härstammar från det latinska ordet projicere som innebär ”kasta fram”. I 

detta avseende förknippas begreppet projekt med ord såsom förslag, utkast eller plan61.  

Definitionen av ordet projekt har varierat genom tiderna. Fram till 1960-talet användes be-

greppet, i den tekniska kontexten, om utkast till byggnader och konstruktioner. I den admi-

nistrativa kontexten stod begreppet för förslag till lagar och bestämmelser. Idag används be-

greppet som ett uttryck för olika typer av uppgifter och tillämpas som en arbetsform i många 

organisationer62.  

 

Nikos Macheridis skriver i sin bok “Projektaspekter”, att det finns ett par viktiga särdrag som 

ofta utmärker ett projekt. Några av dessa särdrag är ett angivet projektmål, ett förutbestämt 

                                                                 
58 Atkinson R: “Project management: cost, time and quality, two best guesses and a phenomenon, its time to 
accept other success criteria”, 1999, ss. 337-342. 
59 Ibid. 
60 Engwall M: Jakten på det effektiva projektet, 1995, s. 41-43.  
61 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ Svenska akademiens ordbok Soab, inhämtat 2008-02-16. 
62 Engwall M: Jakten på det effektiva projektet, 1995, ss. 41-43. 

Järntriangeln 
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slutdatum samt en projektbudget63. Tomas Gustavsson anser i sin tur att ett projekt kan defini-

eras på många sätt men att man förenklat kan beskriva ett projekt utifrån dess ramar. Dessa 

ramar är i form av tid, kostnad, samt resultat 64. Detta innebär att projektarbetet ska genomfö-

ras inom en tidsplan, att det ska avslutas inom en budgetgräns samt uppfylla vissa kvalitets-

krav. 

 

Det finns ingen generell definition av begreppet projekt. Definitionen kan variera beroende på 

författarens förståelse och perspektiv. Mats Engwall skriver i sin avhandling “ Jakten på det 

effektiva projektet”, att den formella definitionen på projekt är:”… tidsbegränsad och från 

övrig verksamhet avgränsad arbetsuppgift som genom styrning av tilldelade resurser skall nå 

uppställda mål” Engwall menar att ett projekt är målstyrt, tidsbegränsat, temporärt, och att 

varje projekt är unikt betraktas som det kännetecken som särskiljer ett projekt från andra 

verksamheter65.  

 
Johann Packendorff skriver i sin avhandling “ Projektorganisation och projektorganisering” 

att ett projekt är: “ ... en engångsuppgift med ett förutbestämt slutdatum/leveransdatum, som 

utförs i form av ett antal komplexa o/e ömsesidigt beroende aktiviteter och som har att uppfyl-

la ett eller flera prestationsmål. 66” 

 

De projekt egenskaper som vanligt återkommer i de definitionerna av projekt enligt Packen-

dorff är;  

 

• Engångsuppgift  

Att projektet är en engångsuppgift innebär att projekt anses som en ny och unik uppgift.  

 

• Förutbestämt slutdatum/leveransdatum  

Att projektet har ett bestämt slutdatum innebär att projektet har en tidsmässig avgränsning. 

Packendorff anser att ett projekt som inte avsluta i tid ses som misslyckat om fokuseringen 

var på tidsbegränsningen. 

                                                                 

63 Macheridis N: Projektaspekter, 2005, ss. 12-14. 
64 Gustavsson T: Agile - konsten att slutföra projekt, 2007 s. 28. 
65 Engwall M: Jakten på det effektiva projektet, 1995, s. 16.  
66 Packendorff J: Projektorganisation och projektorganisering - Projektet som plan och temporär organisation, 
2003, ss. 20-29. 
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• Ett eller flera prestationsmål (t ex resursanvändning och kvalitet)  

Projektets övergripande mål är den produkt som projektet ska framställa. Dessa övergripande 

mål kan i sin tur brytas ned till flera olika mål för delprojekt och enskilda aktiviteter. Projek-

tets övergripande mål kan även kompletteras med lönsamhetsmål som kopplas till resurser. 

  

• Ett antal komplexa eller ömsesidigt beroende aktiviteter 

Projektarbetet innehåller komplexa handlingar vilket i sin tur innehåller flera olika element, 

såsom planering. Projektarbetet präglas även av osäkerhet om vad som skall göras i olika situ-

ationer på grund av uppgifternas unikhet67.  

 

Med de ovannämnda beskrivningarna av begreppet projekt i åtanke har vi utformat den defini-

tion av begreppet projekt. Det är denna definition som uppsatsen bygger på. De faktorer som 

vi anser vara av stor betydelse vid beskrivning av innebörden av begreppet är tid, kostnad och 

projektmål. Som vi redovisat ovan har akademiker inom detta område använt sig av dessa 

faktorer för att beskriva begreppet projekt. Om man inte behövde ta hänsyn till tid och kost-

nad skulle aktiviteterna kunna pågå i all evighet, vilket vi anser vara orimligt för projekt. Pro-

jektmål anser vi tillföra en viss struktur, även om målen givetvis kan komma att förändras 

under projektets gång. 

 

4.3 Projektorganisationsstruktur 

Projektorganisationsstrukturer är ofta komplicerade och utformade för att hantera flera disci-

pliner. Dessa strukturer bryter ofta många av de traditionella reglerna i organisationsteorin, 

som till exempel att organisationen kommer att ha en hierarkisk struktur, att det finns en tyd-

lig arbetsfördelning baserad på den specialiserade uppgiften. Projektorganisationsstrukturer 

varierar beroende på organisationens verksamhet och omfattning68. En tydlig projektorganisa-

tionsstruktur kan underlätta arbete för projektets medlemmar, då det ökar sannolikheten för att 

                                                                 
67 Packendorff J: Projektorganisation och projektorganisering - Projektet som plan och temporär organisation, 
2003, ss. 20-29. 
68 Harrison F & Lock D:”Advanced Project Management: A Structured Approach”, 2004, s. 7. 
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de veta vad de ska göra69. 

 

När ledningen för en organisation beslutar att genomföra ett projekt som utgår från organisa-

tionens krav, väljs beställare och styrgrupp för projektet. Projektbeställare eller sponsor är den 

aktör som finansierar projektet. Styrgruppen tillsätts vid behov beroende på organisation om-

fattning. Vid större projekt har styrgruppen övergripande ansvar för projektet som att ta vikti-

ga beslut utanför projektledarens behörigheter. Referensgruppen är en konsulterande grupp 

som utnyttjas vid behov. Projektledaren ansvarar att alla inbladande i projekt ska arbeta mot 

projektmålen, och denne projektledare rapporterar sedan till styrgruppen. Delprojektledare 

ansvarar i större projektslag i en avgränsad del av projektet och rapporterar till den övergri-

pande projektledaren. Projektmedarbetarna har som uppgift genomföra projektarbetet för att 

nå de uppsatta projektmålen70. (se figur 3:4) 

 

Projektorganisationsstrukturen kan beskrivas enligt följande modell: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

   Figur 3-4: Projektorganisation: vid större projekt 71 

                                                                 
69 Antvik S & Sjöholm H: Projekt – Ledning och metoder, 2007, s. 25. 
70 Ibid. s. 13 
71 Ibid. s. 28 
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4.4 Modeller för att organisera ett IT – projekt 

En projektmodell betraktas som ett styrmedel som kan hjälpa organisationen att organisera 

projektarbetet på ett effektivt sätt, för att kunna i slutet uppnå målen med projektet. Torbjörn 

Wenell i sin bok “ Wenell om projekt ”definierar begreppet projektmodell som:  

 
“… en förenklad beskrivning av hur man vill att projekt generellt ska genomföras i en organi-

sation – en övergripande styrning av projektportföljen”.  

 
Han menar att projektmodellernas syfte är att utgöra ett effektivt stöd för styrning av ett pro-

jekt. Mer konkret anger han att projektstyrningsmodellerna har följande funktioner:  

 

• att erbjuda stöda och styrning av organisationen vid genomförandet vid projektgenom-

förandet 

• att ge tydlig struktur 

• att tydliggöra de roller och processer som förknippas med projektet  

• att underlätta kommunikationen och beslutsfattandet 

 
Modellerna beskriver projektstyrningsprocessen, vilket inkluderar alltifrån dess flöde, aktivi-

teter, beslutspunkter och hur projektarbetet ska ledas. Målformulering, strukturering, plane-

ring, riskstyrning och budgetering ska också ingå i modellerna72. 

 

Det kan i vissa fall vara svårt att få en projektstyrningsmodell införd och accepterad inom en 

organisation. För att införandet ska bli lyckat krävs det bland annat anpassningar och special-

tillämningar. Wenell menar att varje enskilt projekt måste arbeta utifrån sina speciella förut-

sättningar och inte bli låsta av basmodellens rutiner. Vidare anser han att modellen måste pas-

sa verksamheten och dess kultur. Enligt honom är det dessutom viktigt att modellen är dyna-

misk och att den stödjer kreativiteten och flexibiliteten som han menar krävs för att ett projekt 

ska nå framgång. Då Wenell redogör för användbara och generella projektmodellerna nämner 

han bland andra svenska PROPS. Han poängterar att det är viktigt att organisationerna som 

väljer att använda sig av någon av dessa modeller anpassar denna till sin egen projektverk-

samhet73. 

                                                                 
72 Wenell T: Wenell om projekt, 2001, s. 39. 
73 Wenell T: Wenell om projekt, 2001, ss. 41-43. 
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4.5 Projektlivscykeln 

Projektets livscykel är den tidsperiod över vilken ett givet projekt utsträcker sig. Denna om-

fattar tiden strax innan projektet startar då man definierar projektet och utformar mål, och 

tiden efter projektet är avslutat då projektet utvärderas. Projektets livscykel har störst betydel-

se för projektledningen vid tidsplanering eller vid projektets ekonomistyrning74. Mats Engwall 

anser att projektets livscykel innebär en strukturering av projektet och poängterar vikten av att 

rätt aktiviteter utförs i rätt ordning. Jansson och Ljung hävder i sin bok “Projektledningsmeto-

dik” att det finns alltid i praktiken någon form av överlappning mellan de olika faserna som 

utgör projektlivscykeln75.  

 

Benämningarna av projektets olika faser skiljer sig åt mellan olika författare. Engwall hävdar 

att man generellt kan dela in projektets skeden i följande faser: målformuleringsfas/ förstudie, 

planeringsfas, genomförandefas och avslutningsfas76. (Se Figur 4-4 nedan) 

 

     

 

 

Tid  

   Figur 4-4: Projektets livscykel: egen bild 

 

4.5.1 Målformuleringsfasen 

Denna inledande fas, som Nikos Macheridis benämner som definitionsfasen, är den tidsperio-

den innan projektet startas och innan kontrakt mellan beställare och uppdragstagare har eta-

blerats77. Under fasen bör preliminära samt alternativa mål definieras samtidigt som det måste 

fastställas huruvida tillgången till resurser för att uppnå dessa mål är tillräckliga. Frågor som 

ledningen bör svara på är: Vad är problemet? Vilka möjliga lösningar finns? Vad finns det för 

alternativ? Vilka är de specifika målen med projekt? Vilka resurser krävs?78 Under denna fas 

                                                                 

74 Macheridis N: Projektaspekter – kunskapsområden för ledning och styrning av projekt, 2001, ss. 38-40. 
75 Jansson T & Ljung L: Projektlednignsmetodik, 2004, s. 85. 
76 Engwall M: Jakten på det effektiva projektet, 1995, s. 50. 
77 Macheridis N: Projektaspekter – kunskapsområden för ledning och styrning av projekt, 2001, s. 39. 
78 Mian S & Christine X :” Decision – Making Over the Project life cycle: An Analytical Hierarchy Approach”,   

Målformulering Planering 
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bör dessutom en förstudie genomföras, vars syfte ska vara att undersöka huruvida projektet 

bör genomföras.  Faktorer som ska tas under hänsyn och analyseras är bland annat projektets 

ramar, de övergripande tidsramarna och de formulerade målen. Dessutom bör ekonomin un-

dersökas, vilket innebär att den förmodade vinsten ska kartläggas både utifrån i termer av 

pengar och i termer som exempelvis kompetensutveckling eller marknadsposition. Utöver 

detta ska en projektledare utses79. 

 

I alla de olika faserna finns det problem som kan uppkomma. I det fall då analyserna under 

denna fas är bristfälliga kan det ske en felbedömning av det totala resursbehovet. Detta skulle 

projektledaren kunna undvika genom att kartlägga och analysera aktiviteter tillhörande denna 

fas. De kritiska sambanden mellan aktiviteterna bör ingå i denna analys. Om det projektet inte 

passar in i företagets affärsidé innebär det ett problem då följden av detta bland annat kan bli 

oklara prioriteringsregler80.  

 

4.5.2 Planeringsfasen 

Under planeringsfasen fastläggs en mer detaljerad planering när det gäller mål, valet av pro-

jektgrupp och resursbehov. Dessutom fastställs budgeten81. Macheridis menar att arbetet un-

der denna fas skiljer sig åt beroende på vilket synsätt som tillämpas – det mekaniska eller det 

organiska. Det mekaniska synsättet präglas av fokus på planeringsprocessen medan det orga-

niska inriktar sig på att förstå och att generera medvetenhet om själva projektprocessen82. 

Jansson och Ljung hävdar, som tidigare nämnt, att det i praktiken alltid finns en form av över-

lappning mellan de olika faserna83. Detta resonemang utvecklas av Macheridis som menar att 

ett sådant förfarande kan hänföras till det organiska synsättet i vilket faserna ofta löper paral-

lellt med varandra84. Han anser att planering enligt det mekaniska synsättet är mest lämpligt 

för projekt som har konkreta mål, medan planeringsarbetet för projekt med oklara mål bör 

utgå från det organiska synsättet. Tillämpas det mekaniska synsättet ska projektets aktiviteter, 

ordningsföljden mellan aktiviteterna och resursbehovet detaljredovisas. I kontrast till detta 
                                                                                                                                                         

    1999, s. 42. 
79 Macheridis N: Projektaspekter – kunskapsområden för ledning och styrning av projekt, 2001, ss.84-85  
80 Ibid s. 91. 
81 Mian S & Christine X: “Decision – Making Over the Project life cycle: An Analytical Hierarchy Approach”,  
    1999, s. 42. 
82 Macheridis N: Projektaspekter – kunskapsområden för ledning och styrning av projekt, 2005, s. 88. 
83 Jansson T & Ljung L: Projektlednignsmetodik, 2004, s. 85. 
84 Macheridis N: Projektaspekter – kunskapsområden för ledning och styrning av projekt, 2005, s. 88. 
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betonar det organiska synsättet istället vikten av flexibilitet samt betydelsen av att kontinuer-

ligt anpassa sig efter förändrade förutsättningar85. 

 

I Tomas Janssons och Lennart Ljungs bok “Projektledningsmetodik” skildras planeringsfasen 

genom en beskrivning av de aktiviteter som kan härledas till de övergripande faktorerna verk-

samhetsledning, projektledning och planeringsarbete. I tabellen nedan åskådliggörs detta86:     

 

Verksamhetsledning                  Projektledning                            Planeringsarbete 

Beslut om krav och avgränsningar 

och prioritering mellan krav. Åter-

koppling på beskrivningarna av 

projektresultat och projektmål. 

Beskrivning av det tänkta resultatet 

från planeringsfasen. Planering och 

organisering av arbetet under pla-

neringsfasen 

Analys av intressentsituationen och 

kraven, beskrivning av projektre-

sultatet och formulering av projek-

tets mål, samt beskrivning av hur 

resultatet ska överlämnas 

Stöd i bedömningar av kompetens-

behov, resursbehov, teknikval, 

strategival m.m. 

Stöd till deltagarnas kommunika-

tion med varandra under arbetet. 

Bedömningar av hur rimliga delre-

sultaten är och om planerna håller 

tillräckligt god kvalitet. 

Val av strategier, strukturering och 

nedbrytning av projektarbetet i 

arbetspaket, analyser av beroenden 

mellan dessa, uppskattning av 

ledtid och resursåtgång, tidsplane-

ring och budgetering 

Beslut om vilka processer och 

verktyg som ska användas, om 

vilka standarder som ska användas 

för t.ex. budgetering, rapportering 

och kvalitetsmätning, om projek-

tets prioritering och om vilka re-

surser projektet ska få tillgång till. 

 Indelning av projektet i ansvarsom-

råden, planering av informations-

spridning, rapportering, dokumen-

tation, möten, bemanning och 

eventuellt upphandling av resurser. 

 

                Tabell 1-4: Huvudaktiviteter under planeringsfasen 87 

 

I denna fas kan det också uppstå problem, varav oklara mål är ett av dessa. Innehar projektets 

olika aktörer olika måluppfattningar kan detta leda till olika förväntningar på projektet och 

dess resultat. Felbedömning av resursbehovet är ett problem som inte bara kan uppstå i defini-

                                                                 
85 Macheridis N: Projektaspekter – kunskapsområden för ledning och styrning av projekt, 2005, ss. 89-90. 
86 Jansson T & Ljung L: Projektledningsmetodik, 2004, s. 90. 
87 Ibid. 
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tionsfasen utan också i planeringsfasen. Detta kan uppstå om det råder överoptimism gällande 

den egna kapaciteten88. 

 

4.5.3 Genomförandefasen 

I den tredje fasen ska själva projektresultatet skapas och lämnas in för användning och avslut-

ning av projektet89. Enligt Macheridis beror aktiviteterna i detta skede återigen på vilket syn-

sätt som tillämpas i det givna projektet. Dock finns det uppgifter som är gemensamt för både 

det organiska och det mekaniska synsättet. Dessa innebär bland annat att projektledaren ska 

upprätthålla projektmedlemmarnas engagemang och motivation. Dessutom bör projektledaren 

se till att beställaren och andra intressenter hålls informerade om projektets utveckling90. In-

nan projektarbetet tas i bruk bör beslutet om starten fattas i styrgruppen efter det att den har 

granskat projektplanen. Syftet med denna avstämning är att undersöka huruvida resultatet är 

möjligt att uppnås och om de resterande elementen i projektplanen överrensstämmer med vad 

man hade tänkt sig från början91. Det är dessutom lämpligt att använda sig av vissa styrmedel. 

Dessa innefattar: 

 

- Beslutsunderlag 

- Tid- och avvikelserapporter 

- Projektgruppsmöten 

- Riskanalys 

- Projektplan92 

 

Ett vanligt problem under denna fas är bristande kommunikation mellan projektets olika med-

arbetare. Ett annat problem är om det råder bristande processförståelse, då detta innebär att 

man inte kan förstå hur de olika aktiviteterna är beroende av varandra. Vidare kan det uppstå 

negativa konsekvenser om projektmedlemmarnas engagemang avtar.  Detta kan exempelvis 

visa sig genom bristande vilja att ta egna initiativ93. 

                                                                 
88 Macheridis N: Projektaspekter – kunskapsområden för ledning och styrning av projekt, 2001, s. 92. 
89 Ibid. s. 91 
90 Macheridis N: Projektaspekter – kunskapsområden för ledning och styrning av projekt, 2001, s. 89. 
91 Lööw M: Att leda och arbeta i projekt, 2003, s. 82. 
92 Ibid. s. 84 
93 Macheridis N: Projektaspekter – kunskapsområden för ledning och styrning av projekt, 2001, s. 92. 
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4.5.4 Avslutningsfasen 

Avslutningsfasen eller utvärderingsfasen är den slutgiltiga fasen i ett projekts livscykel. I detta 

skede reflekterar man över projektresultatet vilket utgör en förutsättning för kompetensut-

veckling då man får möjlighet att dra lärdom över det avslutade projektet94. Är ambitionen att 

skapa en mer lärande organisation kan det vara fördelaktigt att genomföra uppföljningar av 

projektet95. I det allra sista stadiet lämnas resultatet över till kunden, och därefter upplöses 

projektgruppen96. En skildring av de generella aktiviteterna under denna fas åskådliggörs i 

följande tabell: 

 

Verksamhetsledning      Projektledning           Projektarbete 

Mottagande av projek-

tets rapportering av de 

erfarenheter projekt-

medlemmarna kan dela 

med sig av till moder-

organisationen 

Ledning av en utvärde-

ring av vad som hänt 

under projektet och 

vilka lärdomar som 

dragits. 

Utvärdering av vad som 

hänt under projektet och 

vad moderorganisationen 

kan göra inför kommande 

projekt. 

Återtagande av de 

resurser som projektet 

använt. Utvärdering av 

prestationer och belö-

ningar för goda resul-

tat. 

Ledning av arbetet 

genom att städa upp 

efter projektet. Marke-

ring av att projektet 

avslutas. 

Arkivering av dokumenta-

tion, städning i administ-

rativa system och lokaler 

osv.  

 

   Tabell 2-4: Huvudaktiviteter under avslutningsfasen97 

 

Precis som i de andra faserna kan det i denna också uppstå problem. Ett av dessa kan vara att 

det sker en svag erfarenhetsöverförig, vilket kan vara en följd av att en projektmedlem slutar 

eller dålig dokumentation över projektet98. 

                                                                 

94 Macheridis N: Projektaspekter – kunskapsområden för ledning och styrning av projekt, 2001, ss. 90-91. 
95 Lööw M: Att leda och arbeta i projekt, 2003, s. 101. 
96 Macheridis N: Projektaspekter – kunskapsområden för ledning och styrning av projekt, 2001, ss. 90-91. 
97 Jansson T & Ljung L: Projektledningsmetodik, 2004, s. 90.  
98 Jansson T & Ljung L: Projektledningsmetodik, 2004, s. 94. 
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4.6  Projektets kritiska framgångsfaktorer  

Det råder stor oro bland företag gällande svårigheterna över genomförandet av IT-projekt. 

Faktorer som visar vägen till framgång har i många fall visat sig vara noggrann planering, hög 

delaktighet hos projektgruppen, god kommunikation samt korrekt övervakning99. John Wate-

ridge skrev i sin artikel “ IT projects: a basis for success”, att en av förutsättningar för att ett 

IT-projekts resultat ska uppnå god kvalitet är att deltagarna i projektet måste ha en tydlig 

överenskommelse i början av projektet. Detta handlar bland annat om enighet över hur fram-

gångarna kommer att bedömas. Wateridge hävdar att de flesta författare inom detta område är 

eniga om att det finns gemensamma etablerade kriterier som kan användas för att definiera ett 

projekts framgång. Dessa är: huruvida man har hållit sig inom budget, huruvida man har hållit 

sig inom givna tidsramar, huruvida projektet uppfyller användarnas krav och specifikationer. 

Han anser att kriterierna för framgång måste definieras och godkännas av alla parter i projek-

tet100.  

 

Schmidt, Lyytinen, Keil och Cule skriver redogör för riskfaktorer i sin studie “Identifying 

Software Project Risks: An International Delphi Study”. Enligt dem är riskfaktorer sådana 

faktorer som kan få ett projekt att misslyckas. Dessa riskfaktorer måste enligt författarna iden-

tifieras och analyseras för att antalet fel ska minskas i projektarbetet. De riskfaktorer som för-

fattarna nämner är bland annat:  

 

• Brist på engagemang och samarbete i projektledningen, hos medarbetarna, samt av 

användarna. 

•  Missförstånd gällande projektets krav och omfattning. 

•  Förändring av projektmål och omfattning. 

•  Konflikter som uppstår mellan användare på avdelningar. 

•  Otillräcklig kompetens för att kunna styra projektet på effektivt sätt hos ledare. 

• Otillräcklig kompetens hos personalen. 

•  Brist på metodik i projektarbete. 

•  Frånvaro av dokumenterad planering eller otillräcklig planering. 

                                                                 
99 Wateridge J: “IT projects: a basis for success”, 1995, ss. 169–172. 
100 Ibid.  
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•  Brist på kontroll 101 

 

Följande faktorer har identifierats i litteraturen som viktiga faktorer för att öka sannolikheten 

för IT-projekt att bli lyckade: 

 

• Kompetens hos projektledare 

  
Projektledaren och funktionella chefer skiljer sig åt med avseende på attribut, färdigheter och 

erfarenheter som de kopplar ihop med en framgångsrik styrning och prestationer. Bland de 

färdigheter som krävs för att projektledaren ska kunna uppnå framgångsrik styrning finns den 

konceptuella och organisatoriska skickligheten. Detta innebär förmågan att kunna se projektet 

utifrån ett helhetsperspektiv, och innefattar en medvetenhet av hur olika funktioner i ett pro-

jekt är beroende av varandra och hur förändringar i en enskild del kan påverka alla andra de-

lar. Vidare är det viktigt att se till att få feedback med överordnade organisation. En annan 

färdighet är de tekniska skickligheter hos projektledaren, vilket innebär en förståelse för och 

kunskaper i en specifik typ av verksamhet, som omfattar modeller, processer, rutiner eller 

teknik. Projektledaren bör ha relevant erfarenhet eller kunskap om den teknik som krävs i 

projektstyrning, särskilt inom informationssystemområdet102. 

 

• Kommunikation 

 
Att upprätthålla en god kommunikation i ett projekt betraktas som en viktig utmaning, och 

utgör en fortlöpande process för projektledaren och alla berörda parter. Projektledaren är of-

tast den enda aktör som kommunicerar regelbundet med många intressenter på flera olika ni-

våer inom en organisation. Projektledaren bör ha en bra kommunikationsförmåga för att upp-

nå ett positivt resultat för sitt projekt, eftersom många olika problem som uppstår i IT-projekt 

är förknippade med dåligt kommunikation103. 

  

                                                                 

101 Schmidt R, Lyytinen K, Keil M & Cule P: “Identifying Software Project Risks: An International Delphi 

Study”, 2001, ss. 5-36. 
102 El- Sabaa S: “The skills and career path of an effective project manager”, 2001, ss. 1-7. 
103 Kliem R: “Effective Communications for Project Management”, 2007, ss. 1-2. 
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God kommunikation i ett projekt betraktas som ett effektivt sätt att förbättra och utveckla pro-

jektmedlemmarnas arbete, och för att förbättra samarbetet mellan de inblandade i projektet. 

Människor från olika avdelningar och från olika discipliner kommer ofta att vara tvungna att 

samarbeta. Tydlig kommunikation mellan projektmedlemmarna är en central fråga för pro-

jektledaren. Utan acceptans och samarbete med berörda parter anses det osannolikt att projek-

tet kommer att slutföras närmaste tiden eller inom budget104. 

 

• Konflikter 

 
Konflikter kan uppstå av varierande anledningar i projektarbetet, bland annat om de inblanda-

de i projekt har olika tolkningar av projektmålen. Daniel Robey, Larry Smith, och Leo Vija-

yasarathy redogjorde i artikel, “Perceptions of Conflict and Success in Information Systems 

Development Projects” för sin empiriska studie, i vilken syftet var att mäta hur konflikter och 

konflikthantering påverkar IT-projektens framgång. Resultatet visar att konflikter mellan pro-

jektdeltagarna påverka projektets framgång till en stor del. Konflikterna kan ske bland annat 

genom att projektdeltagarna har svårt att arbeta effektiv tillsammans, vilket i sin tur kan på-

verka projektets resultat105.  Steve MacConell beskriver i sin artikel ”Best Practices” de mest 

klassiska misstagen som uppkommer i många olika projektarbeten och som leder till dåligt 

resultat eller till att projektet misslyckas. Medvetenhet av dessa misstag kan hjälpa organisatio-

ner att kunna utföra ett projektarbete på ett mer effektivt sätt. Ett av dessa misstag är, enligt 

MacConell, att inte ta hänsyn till den problematiken som kan uppstå mellan projektmedlem-

marna. Om man misslyckas med att hantera problemen rörande kan detta leda till att motiva-

tionen och moralen i projektgruppen påverkas negativt106.  

                                                                 
104 Wright N: “Time and budget: the twin imperatives of a project sponsor”, 1997, ss. 181-186. 
105 Robey D, Smith L & Vijayasarathy L: “Perceptions of Conflict and Success in Information Systems Devel-
opment Projects”, 1993, ss. 123-139. 
106 MacConell S: “Best Practices, Classic Mistakes”, 1996, s. 111. 
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4.7 Sammanfattning – en analysmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figur 5-4: En analysmodell: egen bild 

 

Tidigare studier har visat att ett projekts framgång beror på olika faktorer. Det perspektiv som 

används är en faktor av grundläggande art, då framgångsbegreppet kan tolkas olika av olika 

parter. För att avgränsa detta har vi valt att i teorin studera detta från ett mer övergripande 

perspektiv; projektstyrningsperspektivet. Inom detta område är det tydligt att det finns ett be-

roendeförhållande mellan tyngpunktsfaktorerna tid, kostad och kvalitet, som utgör tillsam-

mans grunden för styrning av ett projekt. Framgången för projektarbetet bedöms ofta hur väl 

de uppnår dessa tre element107. Vad som också ingår i detta område är de projektstyrningsmo-

deller som kan användas i syfte att underlätta och ge struktur till projektarbetet108.  Projektets 

livscykel är också viktigt att ta hänsyn till, då denna har betydelse för projektledningen vid 

tidsplanering samt vid projektets ekonomistyrning109.  

 
Det är dessutom viktigt att vara medveten och ta hänsyn till projektets kritiska framgångsfak-

torer. Dessa bör definieras och hanteras för att öka möjligheten att uppnå framgång. Några av 

de projekt kritiska framgångsfaktorer som redovisats av författarna i projektstyrningslitteratu-

ren är kommunikation, konflikter som uppstått bland inblandade i projekt, samt projektledar-

kompetens.   

                                                                 

107 Atkinson R: “Project management: cost, time and quality, two best guesses and a phenomenon, its time to 
accept other success criteria”, 1999, ss. 337-342. 
108 Wenell T: Wenell om projekt, 2001, s. 39. 
109 Macheridis N: Projektaspekter – kunskapsområden för ledning och styrning av projekt, 2001, ss. 38-40. 
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5 Undersökningsobjekten 

I detta kapitel redovisar vi den information vi erhållit genom intervjuer från de två IT-

projekten. Det första företaget är ett anonymt storföretag som utvecklade ett globalt perso-

nalutvecklingsprogram. Det andra företag är Eriksson AB som utvecklade en portal åt Telia. 

5.1 Anonyma storföretaget och dess IT-projekt 

Som vi tidigare nämnt hålls företaget som hålls vårt studieobjekt anonym i denna uppsats. 

Dock har vi fått lov att avslöja att företaget är en advokatbyrå som tillhör kategoriseringen 

storföretag.    

5.1.1 Bakgrund till projektet 

Det anonyma storföretagets projekt var ett globalt personalutvecklingsprogram. Projektgrup-

pens syfte var enligt respondenten “Att implementera SAP Human Research (HR) globalt och 

att införa globala processer. När systemet är färdigt ska det tillhandahålla företagsomfattan-

de ledningsinformation om de anställda och ersätta det tidigare HR systemet.110” 

 

Projektet startades januari 2006 och ska avslutas juli 2008. Ca 60 personer var involverade 

och den totala budgeten låg på cirka 60 miljoner kronor.   

 

Tanken bakom projekt grundade sig år 2005, då företaget genomförde en undersökning av 

dess HR system. Vad som framkom ur denna studie var att det fanns ett behov för ett nytt HR 

informationssystem. SAP var det systemen som valdes. Det framkom vidare att detta system 

skulle fylla viktiga funktionella klyftor i det tidigare systemet111. Dessa inkluderar hantering 

av rekrytering, ledningsrapportering, starkt arbetsflöde för att stödja effektiva HR processer, 

samt minska den administrativa bördan av de tidigare HR processerna. Ett annat skäl till att 

HR systemet byttes ut var att minimera risker som associeras med det tidigare systemet112. 

 

                                                                 
110 Projektledaren: Anonyma storföretaget - funktionella delprojektet, april 2008. 
111 Ibid. 
112 Internt material inom företaget.  
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Den produktmodell som företaget använde sig var ASAP. Detta innebär att man utgick från 

ASAP`s faser och att man använde de tillhörande termer, för att på så sätt skapa en gemensam 

vokabulär113. 

 

5.1.2 Projektorganisation struktur  

Det anonyma storföretagets projektorganisationsstruktur för IT-projektet var organiserat i en 

hierarkisk struktur. Nedan åskådliggörs en förenklad illustration av projektorganisationens 

uppbyggnad.   

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

   Figur 6-5: Anonyma storföretagets – projektorganisationsstruktur: egen bild 

 
Den övergripande projektledaren hade det yttersta ansvaret för projektet och hade som upp-

gift att styra över projektledarna inom de olika enheterna.  Den tekniska projektledaren ledde 

den tekniska gruppen och var ansvarig för att utveckla, upprätthålla och hantera omfattningen 

av programvaruutveckling. Ansvaret för förändrings- och kommunikationsprojektledaren var 

att leda och leverera förändringsaktiviteter för projektet, vilket bland annat omfattar aktivite-

ter såsom förändringsplanering, effektanalys, kommunikationsledning och utvärdering. Data-

projektledaren var ansvarig för sina projektmedlemmar och alla datarelaterade aktiviteter.  

                                                                 
113 Projektledaren: Anonyma storföretaget - funktionella delprojektet, april 2008. 
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Den funktionella projektledaren, som är den person som vi har intervjuat för denna uppsats 

och vars roll vi således kommer att beskriva lite mer ingående, hade hand om sina funktionel-

la gruppmedlemmar och hade det övergripande ansvaret för all funktionella aspekter av SAP 

HR projektet.  Detta inkludera bland annat följande aktiviteter: 

 

- kommunicera projektets dagliga funktionella riktning 

- planera och ha hand om den funktionella omfattningen och resurser 

- planera och leda all datarelaterade aktiviteter 

- rapportera till dataprojektledaren  

- tillstå med den övergripande ledningen av den funktionella gruppen 

- försäkra sig om att risker inom det funktionella området eskaleras och upphör 

- ha en uppdaterad projektplan av alla de funktionella aktiviteter som ingår i projektets 

olika faser 

- utveckla den funktionella SAP designen  

- testa och dokumentera implementeringen114 

 

5.1.3 Projektstyrning  

Projektstyrning är enligt respondenten “En metod för att styra, organisera, kontrollera och leda 

ett projekt. Ett stöd för projektledare att försäkra kvalitet i leveranser och utförande”.115 Hon upp-

fattar projektledarens roll som ett utmanande jobb, där projektledaren ansvarar för att leverera en 

produkt under en viss tid. Enligt respondenten bestämdes projektets framgång till största del av 

huruvida det blivit utfört i tid och inom kostnadsplanen.  

 

Respondenten ansåg att projektstyrningsmodellen är ett bra styrmedel för att kunna utföra 

arbetet i tid. Dock måste alla projektstyrningsmodeller anpassas till det specifika projektet och 

företaget. Hon menar att projektstyrningsmodellen bara används till viss del vid kortare me-

dan nästan hela modellen används vid längre eller mer komplexa projekt. 

                                                                 
114 Projektledaren: Anonyma storföretaget - funktionella delprojektet, april 2008. 
115 Ibid. 
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Den produktmodell som företaget använde sig av för att styra och organisera projektarbetet 

var ASAP. Detta innebar enligt respondenten “ att man utgick från ASAP`s faser och att man 

använde de tillhörande termer, för att på så sätt skapa en gemensam vokabulär.116 ” 

Enligt respondenten finns det många fördelar med ASAP. Hon menar att modellen ger ramverk, 

mallar, processer och rapporteringsvägar för projektledning samtidigt som det hjälper projektleda-

ren säkerställa kvalitet och spårbarhet i projektet. Att det skapar en gemensam vokabulär anser 

hon vara en av de största fördelarna. Då projektmedlemmarna var erfarna inom ASAP underlätta-

des denna del ytterligare.  En nackdel var enligt respondenten att det lätt kan bli för mycket 

administration i form av dokumentering om hela projektstyrningsmodellen används117. 

I enlighet med ASAP delades projektet upp i fem faser; design, realisation, go-live prepara-
tion, go-live och controlling. I dessa faser skulle olika projektledaraktiviteter genomföras. (Se 

Figur 7-5 nedan) 

 

 

     

 

 

januari 2006     juli 2008 

   

  Figur 7-5: Anonyma storföretagets - projektets livscykel: egen bild 

 

• Design fasen  

I den första fasen sattes projektets kontrollfunktioner upp. Dessa inkluderade risker, föränd-

ringskontroll, kommunikationsplan, resursplan, projektplan och kvalitetsplan. Dessutom defi-

nierades projektet vilket innebar att ett projektstyrningsdokument skrevs. 

 

• Realisation/genomförandefasen 

I realisation/genomförandefasen användes kontrollfunktionerna och projektledarens främsta 

roll var att dels styra projektet och dels kommunicera med styrgrupp och andra intressenter.  

 
                                                                 
116 Projektledaren: Anonyma storföretaget - funktionella delprojektet, april 2008. 
117 Ibid. 
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• Go-live Preparation 

I denna fas skedde en detaljerad planering och checklistor skapades för de aktiviteter som 

skulle utföras. En detaljerad riskplanering genomfördes och handlingsplaner skapades för de 

högst prioriterade riskerna. Vidare planerades samt skapades kommunikation till slutanvända-

re och övrig organisation. 

 

• Go-live fasen 

I Go-live fasen genomfördes detaljerad projektledning (ofta minut för minut) för att fånga upp 

problem och för att kunna fatta snabba beslut i enlighet med riskhanteringsplanen. Dessutom 

genomfördes ett acceptansmöte med projektsponsorn och en checklista granskades för att sä-

kerställa att alla delar har levererats och att slutanvändarna var redo för det nya systemet.  

 

• Controllingfasen 

Controllingfasen pågick kontinuerligt genom projektet och handlade främst om att sätta upp 

styrverktyg i form av register, status- samt förändringsrapport. Det var främst i designfasen, 

då projektet sattes upp och processer, mallar och rapporteringsvägar definierades, som ASAP 

användes118. 

 

5.1.4 Kritiska framgångsfaktorer 

De kritiska framgångsfaktorerna i det anonyma storföretaget kunde enligt respondenten hän-

föras till de problem som uppstod inom de olika projektenheterna. Några av dess problem var 

bristande kompetens, resurskriser, brist på direktion och kommunikation. Enligt respondenten 

utgör människorna de viktigaste resurserna i projektet och det är de interna problem mellan 

dessa som utgör de allra största hoten för projektets framgång.   Nedan följer en mer ingående 

beskrivning av dessa problem som enligt respondenten kan påverka projektets framgång. 

  

Enligt respondenten kan ett problem som uppstod under projektet kan härledas till förändrings 

och kommunikationsprojektledarens arbete (i denna text kommer han för enkelhetens skull 

endast benämnas projektledare). Denna projektledare slarvade med att identifiera de intressen-

                                                                 
118 Projektledaren: Anonyma storföretaget - funktionella delprojektet, april 2008. 
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ter som skulle påverkas av projektet. Det framgick senare att anställda inom växeln ingick i 

denna intressentgrupp, då dessa skulle använda sig av det nya systemet som utvecklades i 

projektet. Dessa anställda hade inte fått den utbildning som behövdes. Projektet sattes igång 

först 1 år efter det att intressentanalysen hade utformats. Projektledaren byttes ut i genomfö-

randefasen. Detta var på grund av att han inte bistod genererade några nya idéer och blev för 

slapp. Respondenten underströk det faktum att han hade haft denna tjänst i 1,5 år, vilket möj-

ligen kunde ha varit för lång tid då hon tror att han tröttnade på sina arbetsuppgifter.  

 

Respondenten menar att när den nya förändringsprojektledaren tillsattes borde han ha tittat på 

analysen igen och uppdaterat den. Respondenten anser att det är viktigt att genomföra konti-

nuerliga kontroller av den föregående fasens dokument, eftersom förutsättningarna kan ha 

förändrats.  

 

Det uppstod dessutom problem i dataprojektledarens enhet. Enligt respondenten kan proble-

men härledas från dataprojektledarens passiva ledarstil. Han var väldigt flitig när det gällde att 

dokumentera vad som behövdes göra och sätta upp checklistor, men han utförde inte många 

av dessa aktiviteter. Dessutom instruerade han intressenter via e-mail och försäkrade sig inte 

om att de hade förstått instruktionerna vilket ledde till onödiga missförstånd. Allt detta resul-

terade i att omfattningen av dataöverföringarna blev färre än vad som var tänkt. Den införda 

datan hade heller inte den höga kvalitet som var förväntat vilket medförde att användarna inte 

litade fullt ut på systemet.  

 

Den övergripande projektledaren hade flera års praktisk erfarenhet men den teoretiska kun-

skapsdelen var enligt respondenten bristfällig. Detta tog sig uttryck i det faktum att hon inte 

identifierade de aktiviteter som låg på projektets kritiska linje. Ligger en aktivitet på den kri-

tiska linjen innebär detta att den inte får ha en fördröjning. En försening skulle i så fall inne-

bära att sluttiden inte skulle nås. Då tyngdpunkten av detta projekt var just tid och inte kvalitet 

eller kostnad var den kritiska linjen av särskild stor betydelse i detta fall.  Dessa aktiviteter var 

bland annat utformningen av den funktionella designen och implementeringen, uppladdningen 

av data och testning av systemet. Följden blev att man inte laddade någon data innan testet. 

Tidsfördröjningen innebar att kvaliteten påverkades i och med att testet inte blev lika tillförlit-

ligt som det annars skulle ha varit. Respondenter menar att en identifikation av de aktiviteter 

som ligger på den kritiska vägen är viktig då det ökar sannolikheten för att rätt prioriteringar 
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görs. Denna identifikation utfördes istället av den funktionella projektledaren (respondenten), 

i genomförandefasen. Respondenten anser dessutom att den övergripande projektledaren bor-

de ha varit mer coachande i sin ledarstil och erbjuda mer vägledning istället för att endast tala 

om vad som ska göras.  

 

I den funktionella projektledarens (respondentens) enhet uppstod det problem, enligt projekt-

ledaren själv, med resurserna. Genom alla faser uppstod resurskriser som påverkade både 

budget och tidsplan. Dessa bestod bland annat i att nyckelpersoner slutade och att det var hög 

omsättning av projektresurser. Det faktum att gruppmedlemmarna kom från olika konsultbo-

lag försvårade ledningsarbetet. De drev dessutom av olika incitament; en del drevs exempel-

vis av pengarna och andra av erfarenheten. En del av projektmedlemmarna utförde inte sina 

arbetsuppgifter så noggrant. De dokumenterade inte allting som skulle dokumenterades. Detta 

tror respondenten berodde på att de ansåg sig vara tillräckligt erfarna och att dokumentationen 

därmed var överflödig. 

 

Ett resursproblem var att HR chefen i Frankrike sa upp sig. Det tog sex månader innan en ny 

person anställdes för denna tjänst vilket innebar att implementationsplanen för Frankrike fick 

flyttas till sista fasen istället för den första. Dessutom behövde designen verifieras igen vilket 

givetvis innebar mer arbete.  

 

Ett annat problem var att projektsponsorn endast hade beslutsrätt för Storbritannien och inte 

för övriga länder. Detta innebar att en del beslut som fattades inte alltid hade stöd från andra 

länder, vilket i sin tur medförde att beslutsprocessen var mycket lång och att en del beslut som 

fattades ändrades minst en gång. Konsekvensen av detta blev att projektledarna hade svårt att 

möta de uppsatta milstolparna på grund av brist på direktion och att kommunikationen och 

styrningen av projektgruppen blev otydlig. 

 

En annan konsekvens av att projektets förutsättningar hade förändrats, var att man var tvung-

en att upprätta en helt ny projektplan, vilket givetvis innebar mer arbete för projektmedlem-

marna. Som en följd av att projektet drevs på tid tog man beslutet att planera projektet bak-

ifrån, vilket går emot en av de principer som produktmodellen ASAP baseras på119.   

     

                                                                 
119 Projektledaren: Anonyma storföretaget - funktionella delprojektet, april 2008. 
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5.2 Ericsson AB och dess IT- projekt  

Ericsson, som är en världsledande leverantör av kommunikationsnät med tillhörande tjäns-

ter120, räknas med sin årsomsättning på 187 780 kr och 74011 st anställda,121 som ett storföre-

tag.  År 2007 arbetade var 197 81 personer anställda i Sverige.  

 

5.2.1 Bakgrund till projektet 

Ericssons IT-projekt gick ut på att utveckla en mobilportal, inklusive applikationer vid namn 

Speedy Tomato. Detta skulle vara en portal där kunderna beställa tjänster såsom nyheter, 

börsinformation, väderprognoser direkt till mobilen. 

 
Beställarna av detta projekt var Telia, som gav Ericsson samt IBM uppdraget. Projektet star-

tades januari 2001 och pågick i 1,5 år och genomfördes inom avdelningen Ericsson Radio 

System AB. Ericssons budget var 93 miljoner och 20 personer inom bolaget var involverade. 

Dessutom anlitade Ericsson ca 40 konsulter från det svenska teknikföretaget AU-system, samt 

internetkonsultföretaget Framfab. Den produktmodell som användes var PROPS. År 2002 

lade dock Telia ner denna mobilportalsatsning.  

 

5.2.2 Projektorganisation struktur 

Projektorganisationsstrukturen i Ericssons IT-projekt, Speedy Tomato, var organiserat i en 

hierarkisk struktur. Nedan åskådliggörs en förenklad illustration av projektorganisationens 

uppbyggnad 

 

                                                                 
120 Ericsson AB: http://www.ericsson.com/ericsson/corpinfo/index.shtml, inhämtat 2008-05-10. 
121 Ericssons årsredovisning 2007, 
http://www.ericsson.com/ericsson/investors/financial_reports/2007/annual07/ar_se_complete.pdf, inhämtat 
2008-05-10. 
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  Figur 8-5: Ericssons IT- projekt - projektorganisationsstruktur: egen bild 

 

 

Produktledaren hade ansvaret för att se till att Ericssons produktstrategi överrensstämde med 

det specifika IT-projektet. Detta innebar att ett samarbete med projektledaren för Speedy To-

mato - projektet var oundvikligt. Denna projektledare hade det övergripande ansvaret för pro-

jektet och de olika projektmedlemmarna. De personer som var ansvariga för kundrelationerna 

hade till största del hand om frågor rörande kontraktet. Dessutom gjorde de nya offerter då 

nya kundkrav anlände, samt rapporterade avvikelser i form av exempelvis förseningar och 

diverse förändringar. En annan gruppenhet hade ansvaret för installationen och integrationen 

av programvaran och hårdvaran.  De tekniskt ansvariga tolkade kundernas krav och såg till att 

de blev möjliga rent tekniskt. Vidare deltog dessa personer i de kundmöten som rörde de tek-

niska delarna. Telias styrelsegrupp var projektets beställare, avrapportering till styrelsen sköt-

tes av projektledaren122.  

                                                                 
122 Projektledaren: Ericsson Radio System AB, Maj 2008. 
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5.2.3 Projektstyrning  

Projektstyrning handlar, enligt respondenten, om “ … att styra och leda ett projekt mot upp-

satta mål inom de utsatta ramar och resurser” 123. Han menar att projektledarens roll är att leda 

och att motivera projektmedlemmarna så att de uppsatta målen nås. Han hålls ansvarig för projek-

tet och rapporterar till uppdragsgivaren samt till andra viktiga aktörer. I det inledande skedet var 

projektets framgång väldigt beroende av huruvida det blivit utfört i tid. Att tiden var så viktig i 

detta fall berodde på att beställaren ville hinna före eventuella konkurrenter. 

 

Den produktmodell som företaget använde sig för att styra och organisera projektarbete var 

PROPS. Respondenten anser att “den största fördelen med PROPS är att den är väldigt 

genomarbetad och välkänd för många viktiga aktörer. Exempel på dessa aktörer är anställda 

inom Framfab AU-system Ericsson samt Telia124”. Detta innebar att aktiviteterna lätt kunde 

koordineras och följas upp då man använde samma språk och metoder. Dock anser respon-

denten att “ PROPS kan vara en relativ stelbent projektmodell då den nästan uteslutande är 

avsedd för långa och stora projekt 125.” Av denna anledning frångick projektgruppen PROPS i 

olika avseenden, exempelvis då man använde sig av Co-Current metoden som innebar att näs-

ta fas inleddes innan den förgående hade avslutats126.  

 

I enlighet med PROPS- modellen delades projektet upp i fyra faser; projektanalysfasen, inle-

des fasen/projektplaneringsfasen, genomförandefasen, avslutningsfas. (Se Figur 9-5 nedan) 

 

 

     

 

 

Januari 2001    Juni 2003 

 

 

   Figur 9-5: Ericsson AB - projektets livscykel: egen bild 

   
                                                                 

123 Projektledaren: Ericsson Radio System AB, Maj 2008. 
124 Ibid. 
125 Ibid. 
126 Ibid. 
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• Projektanalysfasen 

I projektanalysfasen undersöktes huruvida projektidén var tekniskt samt kommersiellt genom-

förbar. Detta gjordes genom att projektgruppen genomförde en begränsad demoversion av 

portalen, vilket tog ca 2 månader. Då resultatet var positivt beslöt sig Telia för att låta Erics-

son gå vidare med projektet.  

 

• Projektplaneringsfasen 

Därefter inledes nästa fas – projektplaneringsfasen. I detta skede gick projektgruppen, till-

sammans med underleverantörerna Framfab och AU-system, igenom de krav som Telia hade 

ställt på projektet. Resultatet av denna genomgång var en utformning av en offert i vilken 

kostnadsberäkningar, tidsplaner, resursallokering och en kvalitetsplan med tillhörande risk-

analys ingick. 

 

• Genomförandefasen 

I genomförandefasen realiserades affärsidén till produkter. Programvaran och hårdvaran in-

stallerandes samt integrerades med Telias andra IT-system. I slutet av genomförandefasen 

hade Telia en tvåveckorsperiod av acceptanstest. De fel som uppkom var projektgruppen 

tvungen att korrigera innan överlämningen kunde ske.  

 

• Avslutningsfasen 

Avslutningsfasen är den slutgiltiga fasen i projekts, i fasen överlämnades systemet med tillhö-

rande produkter och tjänster till Telia127.  

   

5.2.4 Kritiska framgångsfaktorer 

Förändringar i projektets krav, otydlig kravspecifikation, samarbetssvårigheter, samt konflik-

ter bland projektdeltagarna är några av de problem och svårigheten som uppstod i projektet 

enligt respondenten som var projektledare för Ericssons IT-projekt Speedy Tomato. Respon-

                                                                 
127 Projektledaren: Ericsson Radio System AB, Maj 2008. 
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denten menar att problemen som uppstod mellan projektdeltagarna var av störst bekymmer, 

då projektdeltagarna är de viktigaste resurserna. Nedan följer en mer ingående beskrivning av 

dessa problem som enligt respondenten uppstod vid genomförandet av projektet. 

    

Ericssons projektledare för detta projekt (respondenten) upplevde att en svårighet var att för-

verkliga idén som Telia hade och att uppfylla de uppsatta kraven. “Tiden var en väldigt viktig 

faktor; det fick exempelvis ta högst en månad från det att projektgruppen tog del av idén till 

att den skulle bli tillgänglig för allmänheten genom en demoversion”128. Att tiden var så viktig 

i detta fall berodde på att beställaren ville hinna före eventuella konkurrenter.  

 

Ett annat problem var att vissa krav ändrades under projektets gång. Exempelvis ändrades 

valet av utformning och layout med tiden, vilket ledde till mer tid gick åt för att utföra dessa 

ändringar. Trots att projektets tyngdpunkt lades vid tiden var kvaliteten också en högpriorite-

rad faktor och att kombinera dessa två faktorer var en svår uppgift, vilket i sin tur ledde till 

högre kostnader än väntat. I slutändan visade sig kvaliteten vara det viktigaste då projektet tog 

lite mer tid än vad det var tänkt att göra.  Varje uppsättning av applikationer fick slutföras 

inom en längre tidsram, i snitt på 2-3 månader längre, än vad beställaren ursprungligen efter-

frågade. Telia var trots detta först på marknaden med denna tjänst.  

 

Vidare framhåller respondenten att “ Det är viktigt med att ha en noggrann kravspecifikation 

redan i början av projektet”129.  Enligt respondenten var detta inte fallet för Speedy Tomato 

projektet. Han beskriver kravspecifikationen som luddig, vilket ledde till att olika personer 

involverade i detta projekt gjorde olika tolkningar. När Ericsson, Framfab och AU-system 

möttes för att föra samman sina olika delar visade det sig att de hade gjort olika tolkningar 

och att produkten då inte var enhetlig och därmed var tvungen att korrigeras. Detta resulterade 

i mer arbete, som respondenten menar hade kunnat undvikas om man hade spenderat mer tid i 

den inledande projektfasen med att definiera och ställa tydliga krav.   

 

Ytterligare ett problem var att Framfab sades upp från sitt uppdrag på grund av samarbetssvå-

righeter. Framfab ville själva äga produkten och sälja den vidare till andra operatörer. Detta 

framkom under projektmötena, vilket ledde till att konflikter uppstod och att företaget slutli-

                                                                 
128 Projektledaren: Ericsson Radio System AB, Maj 2008. 
129 Ibid. 



Projektstyrning av IT-projekt – En jämförelse av projektstyrningen av två IT-projekt 

 

 45

gen sades upp från detta uppdrag. För att lösa detta fick AU-system anlita fler personer i ut-

vecklingsprojektet. Givetvis innebar detta också mer arbete, då detta erfordrade ytterligare en 

inlärningsprocess. 

 

Ett annat problem, som också var konfliktbaserat men som var av intern karaktär, var att pro-

duktledaren och hennes grupp ville utveckla nästa generation av portal. I detta fall innebar det 

att de ville basera portalen på Unix istället för Windows. Detta utgjorde ett störningsmoment 

eftersom det ledde till att produktledaren krävde flera utredningar som hon ville skulle bevisa 

att Unix var ett bättre alternativ. Dessa utredningar ledde dock ingen vart. Då tiden var en 

ytterst begränsad faktor fanns det inget utrymme för tillämpning av Unix då det skulle innebä-

ra att man skulle vara tvungen att göra om en del aktiviteter130.   
 

   

                                                                 
130 Projektledaren: Ericsson Radio System AB, Maj 2008. 
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6 Analys och slutsatser  

I detta kapitel analyserar vi det resultat vi fick ut av undersökningen - det anonyma storföre-

taget samt Ericsson AB. För att nå en ökad tydlighet och överskådlighet har vi valt att be-

handla detta utifrån de teorier som ingår i denna uppsats. I kapitlet ges svar på studiens frå-

gor och slutsatser dras. Avslutningsvis erbjuder vi förslag på vidare forskning inom samma 

område.  

Vår huvudfråga med denna magisteruppsats har varit; Hur styrs IT- projekt? Ytterligare frå-

geställning har undersökts var: Hur bedöms framgång inom IT-projekt? Samt: Vilka faktorer 

påverkar egentligen IT-projektens framgång? Uppsatsens syfte var att ge insikt i samt jämföra 

projektstyrningen av två IT-projekt – ett vars produkt som implementerades och används samt 

ett som implementerades men inte längre finns kvar på marknaden. Vi ville dessutom öka 

förståelsen för de kritiska framgångsfaktorer som påverkar IT-projektens framgång respektive 

misslyckande. Det är utifrån detta syfte och frågeställning som analysen grundar sig.   

6.1 Analys 

6.1.1 Projekts tyngdpunktsfaktor: tid, kostnad, kvalitet 

Det uppstod en rad svårigheter i det anonyma storföretagets IT-projekt. Ett kan möjligtvis 

härledas till valet av prioriteringsfaktor. Som vi redogjorde för i teoridelen av denna uppsats 

vid beskrivningen av “Järntriangeln”, finns det en ram innehållande tre faktorer som tillsam-

mans utgör grunden för styrning av ett projekt. Roger Atkinson hävdar att framgången för 

projektarbete kommer att bedöms efter hur väl de uppnår de tre elementer. Dessa faktorer är 

tid, kostnad och kvalitet. I fallet med storföretaget lades tyngdpunkten på tidsfaktorn, vilket i 

teorin innebär att någon eller båda av de återstående faktorerna påverkas negativt131. Detta var 

också vad som inträffade i praktiken; kvalitetsgraden blev inte lika hög som förväntat.  

Chenhar, Dvir, Levy och Maltz hävdar att ett projekts framgång kan identifieras genom fyra 

olika dimensioner. En av dessa dimensioner handlar om att hålla projektet inom den angivna 

tiden samt inom budgeten. På detta sätt ökar, enligt författarna, projektets effektivitet då möj-

                                                                 
131 Atkinson R: “Project management: cost, time and quality, two best guesses and a phenomenon, its time   to 
accept other success criteria”, 1999, ss. 337-342. 
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ligheterna för tidigt införande av projektprodukt ökar, vilket i sin tur kan ge ökad konkurrens-

kraft132. Även respondenten i det anonyma storföretaget hävdar att projektets framgång be-

stämdes till största del av huruvida det blivit utfört i tid och inom kostnadsplanen133. Ambitio-

nen var att hålla sig inom budgeten och inom angivna tidsramar. 

 

I fallet med Ericssons IT-projekt, Speedy Tomato, var tiden är en viktig faktor. Det var viktigt 

att projektet skulle bli genomfört inom en viss begränsad tid, för att därmed öka sannolikheten 

att vara först på marknaden med den tjänst som projektet skulle resultera i. Dock var kvalite-

ten också en viktig faktor, och för att upprätthålla en hög kvalitet gick Telia med på att utöka 

tidsramen en aning.  Detta påverkade inte ambition att vara först på marknaden med tjänsten. 

Dock blev kostnaderna givetvis högre än tänkt134. Produkten av Ericssons IT-projekt, Speedy 

Tomato, lades ner av beställaren Telia knappt två år efter lanseringen, vilket innebär att pro-

jekt höll sig inte inom givna tidsramar eller inom budgeten. Detta kan ses som en indikation 

på att detta projekt var misslyckat. 

I tabell 3:6 nedan erbjuds en sammanfattning av de projekts tyngdpunktsfaktorer i både före-

taget som vi redovisas ovan. 

Projektstyrning           Anonyma Storföretaget  Ericsson IT- projekt 

Projekts tyngdpunktsfaktorer; 

tid, budget, kvalitet 

– Lades tyngdpunkten på tidsfak-

torn. 

– Ambitionen var att hålla sig inom 

budgeten och inom angivna tids-

ramar. 

– Projekts kvalitetsgrad blev inte 

lika hög som förväntat. 

– Lades tyngdpunkten på tidsfak-

torn. 

– Kvalitetsgraden inte blev lika 

hög som förväntat. För att upprätt-

hålla en hög kvalitet utökades 

tidsramen en aning. 

 – Kostnaderna blev givetvis högre 

än tänkt. 

 

  Tabell 3-6: Projekts tyngdpunktsfaktorer sammanfattning: egen bild 

                                                                 

132 Shenhar A, Dvir D, Levy O & Maltz A: “Project Success - A Multidimensional Strategic Concept”2001, ss.  
707-716. 
133 Projektledaren: Anonyma storföretaget - funktionella delprojektet, april 2008. 
134 Projektledaren: Ericsson Radio System AB, Maj 2008. 
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I fallet med storföretagets IT-projekt lades tyngdpunkten på tidsaspekten. Detta tror vi kan 

spegla, till viss del, en del av de problem som har uppkommit under projektets gång. Då vik-

ten av att nå deadlines är stor och prioriteras, är det förmodligen inte förvånande att andra 

faktorer negligeras till en viss grad. Projektledaren får då avgöra, innan projektet startas, hu-

ruvida denna försummelse är negligerbar eller om tyngdpunkten måste justeras. Det var kvali-

teten som påverkades mest i detta projekt. 

När det gäller Ericssons IT-projekt var man i början inställd på att utföra projektet på så kort 

tid som möjligt. Dock visade det sig att man inte var beredd på att låta detta gå ut över kvali-

teten, vilket ledde till att beställaren gav Ericssons projektgrupp mer tid på sig.  

 

Projektledarna för de två olika IT-projekten tyckte båda att det avgörande för projekten var 

huruvida man lyckades slutföra projektet inom de uppsatta målen. När det gäller Ericssons IT-

projekt, Speedy Tomato, var det i det inledande skedet väldigt viktigt att se till att projektet 

skulle bli slutfört inom en viss tidsram. Att tiden var så viktig i detta fall berodde på att bestäl-

laren ville hinna före eventuella konkurrenter. Ifall detta inte skulle ske skulle risken för att 

projektprodukten inte skulle nå den framgång rent ekonomiskt, öka. Dock gavs projektgrup-

pen mer tid än vad som var tänkt ursprungligen, och detta tycktes inte påverka projektets 

framgång. 

 

För det anonyma storföretaget var det också viktigt att se till att slutföra projektet inom en 

viss tidsram, samt inom en uppsatt kostnadsplan. Respondenten menade att detta utgjorde 

definitionen på projektets framgång. De båda respondenterna menar att de problem som upp-

stod bland olika projektdeltagare var av störts bekymmer, då de båda anser att projektdelta-

garna utgör de viktigaste resurserna. Detta skulle möjligen kunna tolkas som att en effektiv 

styrning av dessa resurser, och hantering av de problem som uppkom under projektets pro-

cess, kan utgöra en indikation på projektets framgång. I denna mening kan projekten anses 

vara lyckade, då båda lyckades generera en projektprodukt med en kvalitet som accepterades 

av projektsponsorn, trots de problem som uppstod. 

 

Som vi beskrev under kapitlet för tidigare forskning menar David Baccarini att ett projekts 

framgång kan identifieras utifrån två komponenter - produktens framgång och projektstyr-

ningens framgång. Projektstyrningsframgång sätter själva projektprocessen i centrum. Projek-

tet anses då vara lyckat om det har genomförts inom de fastställda ramarna för tid, kostnad 
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och kvalitet135. Då projektledarna för de projekt som ingår i vår undersökning har angett detta 

som de viktigaste komponenterna kan det tyckas vara uppenbart att de använder sig av detta 

perspektiv. 

 

6.1.2 Modeller för att organisera projektet 

Projektmodeller utgör, enligt Torbjörn Wenell, ett styrmedel som kan hjälpa organisationer att 

organisera projektarbetet på ett effektivt sätt, för att kunna i slutet uppnå målen med projek-

tet136. 

 

Respondenten i det anonyma storföretaget ansåg att ASAP var ett bra styrmedel. Hon ansåg 

att en stor fördel med denna var att den bidrar med struktur samtidigt som den hjälper projekt-

ledaren att säkerställa kvalitet och spårbarhet i projektet.  Produktmodellen ASAP användes 

främst som ett verktyg för att skapa en gemensam vokabulär. Dock menade hon att det kan bli 

för mycket administration om hela modellen används. Hon ansåg att det är upp till projektle-

daren att själv bestämma hur stor del av produktmodellen som ska användas. Detta kan vara 

en svår uppgift då det kan vara nödvändigt att utföra dokumentation över viktiga beslut och 

kunna styrka att dessa viktiga beslut har godkänts av ledningen137.  

Att projektplanen planerades bakifrån går emot en av de principer som produktmodellen 

ASAP baseras på. Detta var en följd av att projektet nästan uteslutande drevs av tid och att 

man därmed var beredd att ta de konsekvenser som detta agerande kan innebära. Den främsta 

konsekvensen var, som tidigare nämnt, den påverkan som detta hade på projektets kvalitet. 

 

I Ericssons IT-projekt, Speedy Tomato, användes projektmodellen PROPS. Då PROPS var 

välkänd bland många viktiga aktörer menade respondenten att denna underlättade projektar-

betet. Dock frångicks PROPS i och med att projektledaren använde sig av Co-currentmetoden 

för att låta olika projektfaser löpa parallellt138. Han ansåg att detta var lämpligt för projektet, 

speciellt med tanke på att tiden var en väldigt viktig tyngdpunktfaktor.  

 

                                                                 

135Baccarini D: “The Logical Framework Method for Defining Project Success”, 1999, ss. 28-29. 
136 Wenell T: Wenell om projekt, 2001, s. 39. 
137 Projektledaren: Anonyma storföretaget - funktionella delprojekt, april 2008. 
138 Projektledaren: Ericsson Radio System AB, Maj 2008. 
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Enligt Wenell är det nödvändigt att anpassa projektmodellen efter varje enskilt projekt139, vil-

ket är vad både Ericsson och det anonyma storföretaget har gjort. Båda respondenterna menar 

att trots att projektmodeller utgör ett bra styrmedel och bidrar med struktur, är människorna i 

projektet de viktigaste resurserna.  

I tabell 4:6 nedan erbjuds en sammanfattning av den projektmodell som används i både före-

taget som vi redovisas ovan. 

Projektstyrning           Anonyma Storföretaget  Ericsson IT- projekt 

Projektmodell  – Produktmodellen ASAP använ-

des främst som ett verktyg för att 

skapa en gemensam vokabulär. 

– Modellen bidrar med struktur 

samtidigt som den hjälper projekt-

ledaren att säkerställa kvalitet och 

spårbarhet i projektet. 

– Projektmodellen anpassa efter 

varje enskilt projekt. 

 

– Projektledaren använde projekt-

modellen PROPS, som var välkänd 

bland många viktiga aktörer. 

– Modellen underlättade projektar-

betet. 

– Projektmodellen anpassas efter 

varje enskilt projekt. 

 
 

   Tabell 4-6: Projektmodell sammanfattning: egen bild 

 

6.1.3 Projektets livscykel 

Enligt Jansson och Ljung finns det i praktiken alltid någon form av överlappning mellan de 

olika faserna som utgör projektlivscykeln140. Detta var i fallet i det anonyma storföretagets IT-

projekt. Projektet dela upp i fem faser i enlighet med ASAP-modellen. Varje fas innehåller ett 

par aktiviteter. Många av de aktiviteter som genomfördes i en av faserna upprepades i de åter-

stående faserna, och om nödvändigt justerades dessa. Exempel på detta är utformningen av 

projektplanen. Det utformades en initial projektplan i förberedelsefasen. Efter denna fas pla-

nerades projektet om helt, vilket var ett resultat av förändrade förutsättningar. Det hade tagit 
                                                                 
139 Wenell T: Wenell om projekt, 2001, ss. 41-42. 
140 Jansson T & Ljung L: Projektlednignsmetodik, 2004, s. 85. 
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lång tid att sätta igång med projektet och under denna tid hade de involverade länderna omor-

ganiserats och tappat resurser.  

 

Ericssons IT-projekt, Speedy Tomato, bestod av en livscykel som delades upp i fyra faser i 

enligt med den använda PROPS- modellen. Projektfaserna löpte parallellt. Detta, samt det 

faktum att det fanns en integration mellan de olika enheterna som var involverade i projektet, 

utgjorde enligt respondenten en betydelse för projektets framgång141. 

 

Enligt Macheridis tillämpas det mekaniska synsättet då projektets aktiviteter, ordningsföljden 

mellan aktiviteterna och resursbehovet detaljredovisas. I kontrast till detta betonar det orga-

niska synsättet istället vikten av flexibilitet samt betydelsen av att kontinuerligt anpassa sig 

efter förändrade förutsättningar142. Det anonyma storförtagen satte upp projektets kontroll-

funktioner, som inkluderade risker, förändringskontroll, kommunikationsplan, resursplan, 

projektplan och kvalitetsplan i den första projektfasen. I preparationsfasen genomfördes en 

detaljerad planering och checklistor för de aktiviteter som skulle utföras. Detta anser vi inne-

bära att det förefaller som att projektets aktiviteter och resursbehov detaljredovisades, vilket 

innebära att ett mekaniskt synsätt tillämpades.  

 

Att projektledaren i Ericsson IT-projekt använde sig av Co-currentmetoden för att låta olika 

projektfaser löpa parallellt är ett kännetecken för det organiska synsättet och därmed anser vi 

att det tyder på att det var detta synsätt som dominerade i projektet. 

I tabell 5:6 nedan erbjuds en sammanfattning av projektens respektive livscykler. 

 Projektstyrning           Anonyma Storföretaget  Ericsson IT- projekt 

Projektets livscykel – Under projektets livscykel för-

ändrades vissa förutsättningar. Det 

hade tagit lång tid att sätta igång 

med projektet och under denna tid 

hade de involverade länderna om-

organiserats och tappat resurser.  

 

– Projektfaserna löpte parallellt i 

projektets livscykel. Detta, samt 

det faktum att det fanns en integra-

tion mellan de olika enheterna som 

var involverade i projektet, utgjor-

de en betydelse för projektets 

framgång. 

                                                                 
141 Projektledaren: Ericsson Radio System AB, Maj 2008. 
142 Macheridis N: Projektaspekter – kunskapsområden för ledning och styrning av projekt, 2005, ss. 89-90. 
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– Mekaniskt synsätt tillämpades, 

vilket innebar att projektets aktivi-

teter och resursbehov detaljredovi-

sades. 

 

– Organiska synsättet som tilläm-

pades, vilket innebar att olika pro-

jektfaser löpte parallellt. 

 

   Tabell 5-6: Projektets livscykel sammanfattning: egen bild 

 

I storföretagets IT-projekt anser vi att det förefall som om inte alla projektledare insåg bety-

delsen av det organiska synsättet, alternativt att man valde att inte begrunda detta och därmed 

bortse från denna betydelse. Detta tog sig bland annat uttryck genom uteblivandet av upprep-

ning och försenad justering av vissa viktiga projektplaneringsaktiviteter genom projektets 

olika faser. Som vi tidigare har nämnt menar Macheridis att det organiska synsättet bland an-

nat betonar vikten av att kunna anpassa sig efter förändrade förutsättningar. Detta var en vik-

tig aspekt i projektet, då det skedde en hel del förändringar i omgivningen under de 1,5 åren 

som det tog för att starta upp projektet. Eftersom projektet var av så omfattande art finner vi 

det inte förvånande att externa, samt givetvis interna, faktorer påverkar projektets förutsätt-

ningar. Det mekaniska synsättet, som istället betonar vikten av detaljredovisning av projektets 

aktiviteter och faktorer runtomkring detta, präglade däremot stora delar av hur projektet styr-

des. Vi tror att det mekaniska synsättet tillförde en viss struktur men att man dessutom måste 

begrunda vissa delar av det organiska synsättet. När det gäller Ericsson tillämpades det orga-

niska synsättet till större del än vad det gjorde i det anonyma storföretaget. I detta fall innebar 

det att tydlighetsfaktorn var lägre än vad den annars hade kunnat vara. Till exempel fick de 

olika grupperna involverade i projektet göra sina egna tolkningar av kravspecifikationen, och 

detta ledde som sagt till oenighet och mer arbete. Det finns uppenbarligen fördelar respektive 

nackdelar med de båda synsätten – utmaningen ligger i att kunna kombinera dessa två på ett 

lämpligt sätt.  

 

6.1.4 Kritiska framgångsfaktorer 

I litteraturen beskrivs god kommunikation i ett projekt som en fortlöpande process för en pro-

jektledare och alla berörda parter. Många olika problem som uppstår i IT-projekt är förknip-
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pade med dåligt kommunikation143. Av denna anledning betraktas god kommunikation som ett 

effektivt sätt för att förbättra och utveckla projektmedlemmarnas arbete, och för att förbättra 

samarbete mellan de inblandade i projektet. Utan acceptans och samarbete med berörda parter 

anses det osannolikt att projektet kommer att slutföras närmaste tiden eller inom budgeten144. 

Både Ericsson och det anonyma storföretaget hade problem med denna faktor. I det anonyma 

storföretaget var det projektsponsorn som hade beslutsrätt för Storbritannien, vilket innebär 

att beslutsprocessen var mycket lång och att en del beslut som fattades ändrades minst en 

gång. Därför hade projektledarna svårt att möta de uppsatta milstolparna, på grund av brist på 

direktion och kommunikationen, styrningen av projektgruppen blev även otydlig. 

I Ericssons IT- projekt uppstod ett samarbetsproblem med Framfab och då sades företaget upp 

från sitt uppdrag. Framfab ville själva äga produkten och sälja den vidare till andra operatörer, 

vilket ledde till att konflikter uppstod och att företaget slutligen sades upp från detta uppdrag. 

Samarbetsproblem är i teorin förknippat med bristfällig kommunikation, då bakgrunden till 

problemet borde ha kommit upp till ytan om detta ämne hade diskuterats och om alla hade 

haft en tydlig överenskommelse i början av projektet. Enligt Wateridge är just detta en av 

förutsättningarna för att ett IT-projekt ska kunna uppnå god kvalitet145. 

Det rådde dessutom bristande teoretisk kompetens hos den övergripande projektledaren i det 

anonyma storföretaget. Hon identifierade inte de aktiviteter som låg längst den kritiska linjen, 

vilket hade kunnat vara förödande för projektet. Dock lyckades detta problem tas i tu med 

inom rimlig tid, vilket var väldigt tursamt då ett sådant problem skulle kunna ha stor negativ 

påverkan på projektets framgång. Enligt El-Sabaa ska förmågan att vara medveten om hur 

olika aktiviteter påverkar varandra i ett projekt, ingå i projektledarens kompetens146. Otydliga 

kravspecifikationer var, som tidigare nämnt, ett problem som uppenbarade sig under Erics-

sons IT-projekt. Detta var en av de kriterier som kan användas för att mäta ett projekts fram-

gång som Wateridge angav i sin studie147. Dock rörde detta sig endast om detaljer, vilket skul-

le kunna förklara varför projektets lyckades slutföras till beställarnas belåtenhet. 

Att projektet hållit sig inom budget, och inom givna tidsramar är de kriterier som kan använ-

das för att definiera ett projekts framgång. Detta måste definieras och godkännas av alla parter 

                                                                 

143 Kliem R: “Effective Communications for Project Management”, 2007, ss. 1-2. 
144 Wright N: “Time and budget: the twin imperatives of a project sponsor”, 1997, ss. 181-186. 
145 Wateridge J: “IT projects: a basis for success”, 1995, ss. 169–172. 
146 El- Sabaa S: “The skills and career path of an effective project manager”, 2001, ss. 1-7. 
147 Wateridge J: “IT projects: a basis for success”, 1995, ss. 169–172. 
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i projektet148. I det anonyma storföretaget uppstod resurskriser genom alla faser som påverka-

de både budget och tidsplan, vilket försvårade ledningsarbetet. Respondenten i företaget häv-

dar att “... människorna de viktigaste resurserna i projektet och det är de interna problem 

mellan dessa som utgör de allra största hoten för projektets framgång.149”. Även i Ericssons 

IT- projekt ansåg respondenten att ”Projektdeltagarna är de viktigaste resurserna i projekt-

arbetet.150”Det uppstod problem som handlade om de viktigaste resurserna, och det var också 

detta som hade den största negativa påverkan på projektet. Detta stämmer med vad vi redo-

gjorde för i teorin, nämligen att konflikter som kan uppstå mellan projektdeltagare kan påver-

ka projektets framgång negativt till en stor del151.  

I tabell 6:6 nedan erbjuds en sammanfattning av de kritiska framgångsfaktorerna i både före-

taget som vi redovisas ovan. 

Framgångsfaktorer         Anonyma Storföretaget  Ericsson AB 

 

Kommunikation Otydlig styrning av projektgrupp 

pga. bristfällig kommunikation. 

Samarbetssvårigheter pga. brist på 

direktion och kommunikation. 

Konflikter _______ Konflikter inom projektgruppen 

gällande val av portal. Problemen 

som uppstod mellan projektdelta-

garna var av störst bekymmer i 

projektet. 

Kompetens  Bristande kompetens i några pro-

jektenheter. En försening skulle i 

så fall innebära att sluttiden inte 

skulle nås. Då tyngdpunkten av 

detta projekt var just tid och inte 

kvalitet eller kostnad var den kri-

tiska linjen av särskild stor bety-

delse i detta fall. Dock löstes detta 

problem.   

______ 

                                                                 
148 Wateridge J: “IT projects: a basis for success”, 1995, ss. 169–172. 
149 Projektledaren: Anonyma storföretaget - funktionella delprojektet, april 2008. 
150 Projektledaren: Ericsson Radio System AB, Maj 2008. 
151 Robey D, Smith L & Vijayasarathy L: “Perceptions of Conflict and Success in Information Systems Devel-
opment Projects”, 1993, ss. 123-139. 
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Projektresurser Resurskriser som påverkade både 

budget och tidplan. 

“Utgör människorna de viktigaste 

resurserna i projektet och det är de 

interna problem mellan dessa som 

utgör de allra största hoten för 

projektets framgång.152” 

“Projektdeltagarna är de viktigaste 

resurserna i projektarbetet.153” 

Kravspecifikationen Projektets förutsättningar hade 

förändrats under projektets gång, 

vilket ledde till att upprättandet av 

en helt ny projektplan. Detta inne-

bar mer arbete för projektmed-

lemmarna. 

Otydlig kravspecifikation. Dessut-

om ändrades vissa krav under pro-

jektets gång, vilket resulterade i 

mer arbete. 

 

   Tabell 6-6: Framgångsfaktorer sammanfattning: egen bild 

  

 

 

Ericssons projekt, ur Ericssons perspektiv, skulle kunna anses vara lyckat då projektgruppen 

faktiskt lyckades med att utveckla den beställda produkten. Däremot uppstådde det interna 

problem som kan hänföras till de kritiska framgångsfaktorerna och som, om de hade undvi-

kits, förmodligen hade underlättat hela styrningsprocessen. Då projektprodukten lades ned 

efter kort tid tror vi att det förmodligen inte är rimligt att anta att beställaren anser att projektet 

var en framgång. Därmed beror bedömningen av projektets framgång på det perspektiv som 

tillämpas.  

 

Det anonyma storföretaget lyckades implementera det resultat som genererades från delpro-

jektet. Dock uppstod vissa problem, både interna inom projektgrupperna och externa som 

påverkade projektets kvalitet. Delprojektets resultat implementerades och användes visserli-

gen, vilket kan tyckas utgöra en viktig indikation på framgång.  

 

 

                                                                 
152 Projektledaren: Anonyma storföretaget - funktionella delprojektet, april 2008. 
153 Projektledaren: Ericsson Radio System AB, Maj 2008. 
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6.2 Slutsatser  

Denna undersökning kan tyckas utgöra ett exempel på den komplexitet som är rådande för ett 

IT-projekt av större slag. Många aspekter måste tas i beaktande när det gäller den projektstyr-

ning som präglar projektarbetena. Vad vi tror kan utgöra det första steget, och som förmodli-

gen kommer att påverka många olika delar av hur projektet styrs, är valet mellan tyngpunkts-

faktorerna tid, kostnad och kvalitet, då det råder ett beroendeförhållande mellan dessa olika 

faktorer. Detta tror vi kan spegla, till viss del, en del av de svårigheter som har uppkommit 

under projektets gång. Är en faktor av högre prioritet än andra anser vi att det inte är förvå-

nande att de andra faktorerna påverkas i en negativ riktning. För båda företagen var ändå kva-

liteten av stor vikt, men om tiden inte hade varit lika viktig som den faktiskt var hade problem 

rörande kvaliteten förmodligen minskat. Detta problem anser vi dock vara ofrånkomligt då 

begränsade resurser oftast råder för projektformen och en viss avvägning mellan faktorerna är 

då oundviklig.  

  

Vi tror att företagen, i samband med att tyngdpunktsfaktorn fastställs, bör ange det rådande 

synsättet som också kommer att påverka projektets utfall. Det finns uppenbarligen fördelar 

respektive nackdelar med de båda synsätten det organiska synsättet, och det mekaniska syn-

sättet – utmaningen ligger i att kunna kombinera dessa två på ett lämpligt sätt. De verktygen 

som en projektmodell utgör kan tillföra en viss struktur till projektet, samtidigt som det måste 

anpassas till det givna projektet. I denna mening kan det möjligen tyckas att en kombination 

av det mekaniska och det organiska synsättet tillämpas.  

Under projektens gång finns det givetvis fler olika faktorer som kan påverka ett projekts 

framgång. För att ett företag ska nå framgång med sitt IT-projekt krävs det att man tar hänsyn 

till dessa faktorer. De viktigaste framgångsfaktorer som vi påpekat i vår studie, är de individer 

som tillsammans utgör projektorganisationen. Projektdeltagarna utgör de viktigaste resurser-

na. Detta skulle möjligen kunna tolkas som att en effektiv styrning av dessa resurser, och han-

tering av de problem som uppkom under projektets process, kan utgöra en indikation på pro-

jektets framgång.  

Även att göra med kommunikation, kravspecifikationen, kompetens, konflikter och andra 

byggstenar som kan hänföras till projektresurserna. Men det inte räcker med att endast vara 
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medveten om de beskrivna faktorerna, då detta i sig inte utgör en garanti på framgång. Där-

emot tror vi att det kan öka sannolikheten för att projektet ska styras in i önskvärd riktning. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

 Vi anser att vi med denna studie har bidragit med att erbjuda ett konkret exempel och en in-

blick i de problem som kan uppstå i ett IT-projekt och hur dessa kan påverka projektets resul-

tat. Då vi har funnit denna studie mycket intressant skulle vi väldigt gärna se att det utförs 

liknande studier inom detta område. Ett förslag på en sådan studie är att utföra ytterligare en 

undersökning av IT-projekt i vilket tyngdpunktsfaktorn har lags vid en annan faktor än tid, för 

att se de konsekvenser detta skulle kunna ha haft på styrningen av projektet. 
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Bilaga 1 – intervjufrågor 

Nedan följer de intervjufrågor vi använde oss av i den inledande strukturerande intervjun med 

storföretagets funktionella projektledare, samt med projektledaren för Ericssons IT-projekt. 

 

•••• Under hur lång tid har du arbetat som projektledare?  

•••• Hur länge har du varit projektledare inom IT-branschen? 

•••• Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter? 

•••• Vad innebär rollen som projektledare för dig?  

•••• Vad innebär projektstyrning för dig? 

•••• Vilken projektstyrningsmodell använde du dig av vid ditt senaste genomförda projekt?  

•••• Var vänlig beskriv projektstyrningsmodellen. 

•••• Vilket slags projekt genomfördes då?   

•••• Hade ni tydliga mål som efterföljdes eller anpassades målen under projektets gång? 

•••• Hur många var involverade i projektet? Hur stor var budgeten för projektet? Hur var tids-

planen? 

•••• Hur användes projektstyrningsmodellen i det specifika projektet genom projektets olika 

faser? 

•••• Tycker du att den projektstyrningsmodellen är ett bra styrmedel? Varför tycker du det? 

•••• Vilka styrkor/svagheter ser du med er projektstyrningsmodell? 

•••• Anser du att den projektstyrningsmodell som ni använder är användbar för alla olika typer 

av projekt i ert företag? 

•••• Beskriv gärna de problem som har uppstått under det senaste projektets livscykel. 

•••• Har dessa problem förekommit i tidigare projekt som du har varit projektledare för? 

 
 


